
diário oficial Nº 34.880   1sexta-feira, 04 dE MarÇo dE 2022DIÁRIO OFICIALBelém, Sexta-feira
04 de Março de 2022

República Federativa do Brasil - Estado do Pará 152 Páginas
ANO CXXXI DA IOE

131º DA REPÚBLICA
Nº 34.880

eXecUtiVo
GaBiNete do GoVerNador ...........................................- PáG. 4
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado ........................- PáG. 4
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado ....................- PáG. 7
ProcUradoria GEral do ESTado .....................................- PáG. 7
SEcrETaria ESTraTÉGica dE
arTicUlaÇÃo da cidadaNia  ............................................- PáG. 8
fUNdaÇÃo ParáPaZ ...........................................................- PáG. 8

secretaria de estado 
de PLaNeJaMeNto 
e adMiNistraÇÃo ...........................................................- PáG. 8
iMPrENSa oficial do ESTado  ........................................ - PáG. 11
iNSTiTUTo dE aSSiSTÊNcia doS 
SErVidorES do ESTado do Pará .................................... - PáG. 11
iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária 
do ESTado do Pará ........................................................ - PáG. 11
EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica 
do ESTado do Pará ........................................................ - PáG. 36

secretaria de estado 
da FaZeNda ................................................................... - PáG. 36
BaNco do ESTado do Pará S.a ....................................... - PáG. 41

secretaria de estado 
de saÚde PÚBLica ........................................................ - PáG. 41
HoSPiTal oPHir loYola .................................................. - PáG. 46
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará ................ - PáG. 47
fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia 
E HEMaToloGia do Pará ................................................. - PáG. 53
fUNdaÇÃo PÚBlica ESTadUal HoSPiTal 
dE clÍNicaS GaSPar ViaNNa ........................................... - PáG. 54

secretaria de estado 
de traNsPortes
coMPaNHia dE PorToS E HidroViaS
do ESTado do Pará ........................................................ - PáG. 58
aGÊNcia ESTadUal dE rEGUlaÇÃo 
E coNTrolE dE SErViÇoS PÚBlicoS ................................ - PáG. 59

secretaria de estado 
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca ......................................... - PáG. 59
iNSTiTUTo dE TErraS do Pará ........................................ - PáG. 60
NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral ................... - PáG. 61
aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária 
do ESTado do Pará ........................................................ - PáG. 61
cENTraiS dE aBaSTEciMENTo do Pará S.a.  ................... - PáG. 63

secretaria de estado 
de Meio aMBieNte 
e sUsteNtaBiLidade ................................................... - PáG. 63
iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal 
E da BiodiVErSidadE do ESTado do Pará ..................... - PáG. 66

secretaria de estado 
de seGUraNÇa PÚBLica 
e deFesa sociaL ........................................................... - PáG. 67
PolÍcia MiliTar do Pará ................................................ - PáG. 68
fUNdo dE aSSiSTÊNcia Social da PolÍcia MiliTar  ...... - PáG. 72
corPo dE BoMBEiroS MiliTar do Pará ........................... - PáG. 73
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará  ........................................ - PáG. 73
PolÍcia ciENTÍfica do Pará ............................................... - PáG. 73
dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará ................. - PáG. 75

secretaria de estado 
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria ............................................................. - PáG. 78

NESTA EDIÇÃO 
secretaria de estado 
de cULtUra ................................................................... - PáG. 82
fUNdaÇÃo cUlTUral do Pará ......................................... - PáG. 82
fUNdaÇÃo carloS GoMES  .............................................. - PáG. 84

secretaria de estado 
de coMUNicaÇÃo .......................................................... - PáG. 84
fUNdaÇÃo ParaENSE dE radiodifUSÃo .......................... - PáG. 84

secretaria de estado 
de edUcaÇÃo ................................................................. - PáG. 85
UNiVErSidadE do ESTado do Pará ................................ - PáG. 92

secretaria de estado 
de assistÊNcia sociaL, 
traBaLHo, eMPreGo e reNda ..................................... - PáG. 93
fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo 
SocioEdUcaTiVo do Pará .............................................. - PáG. 95

secretaria de 
estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos ................................................... - PáG. 95

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia ................................................. - PáG. 95
iNSTiTUTo dE METroloGia do ESTado do Pará  ...........  - PáG. 97
NÚclEo EXEcUTor do ProGraMa 
MUNicÍPioS VErdES ........................................................ - PáG. 97
NÚclEo dE GErENciaMENTo do ProGraMa
dE MicrocrÉdiTo-crEdcidadÃo  ................................... - PáG. 97

secretaria de estado 
de deseNVoLViMeNto 
UrBaNo e oBras PÚBLicas ......................................... - PáG. 97
coMPaNHia dE SaNEaMENTo do Pará ............................. - PáG. 99

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e tecNoLÓGica ................ - PáG. 99
fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo 
a ESTUdoS E PESQUiSaS ................................................ - PáG. 101
EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo 
E coMUNicaÇÃo do ESTado do Pará ............................ - PáG. 101

secretaria de estado 
de esPorte e LaZer .................................................... - PáG. 102

secretaria de estado 
de tUrisMo  ................................................................ - PáG. 102

deFeNsoria PÚBLica 
do estado ................................................................... - PáG. 103

JUdiciÁrio
TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará .................... - PáG. 104

MiNistÉrio PÚBLico
MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS do ESTado do Pará .............. - PáG. 105
MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará ..................... - PáG. 110

MUNicÍPios .............................................................. - PáG. 145

ParticULares .......................................................... - PáG.151

eMPresariaL ........................................................... - PáG. 151



2  diário oficial Nº 34.880 sexta-feira, 04 dE MarÇo dE 2022

  ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
GABINETE DO GOVERNADOR
Governador: Helder Zahluth Barbalho 
Tel.: (91) 3216-8829/ 3342-5663
GABINETE  DO VICE-GOVERNADOR
Vice-Governador: 

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO
Chefe: iran ataide de lima
Tel.: (91) 3216-8831 /8832/8833/8830 
CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO
Chefe: CEL. PM Osmar Vieira da Costa Júnior
Tel.: (91) 3214-0601/ 33425672 
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO - PGE
Procurador Geral: Ricardo Nasser Sefer
Tel.: (91) 3344-2742/2798/2786/2700

SECRETARIA REGIONAL DE GOVERNO 
DO SUDESTE DO PARÁ
Secretário: João Chamon Neto
Tel.: (94) 98402-9275 / (94)98404-7928

SECRETARIA REGIONAL DE GOVERNO 
DO BAIXO AMAZÔNAS 
Secretário: Henderson Lira Pinto
Tel.: (93) 98412-6196 

SECRETARIA REGIONAL DE GOVERNO 
DO MARAJÓ 
Secretário: Jaime da Silva Barbosa
Tel.: (91) 98585-2595

secretaria estratÉGica 
de articULaÇÃo da cidadaNia
Secretário: Ricardo Brisolla  Balestreri
Tel.: 3342-0351/0352/0363 
 
AUDITORIA GERAL DO ESTADO - AGE
Auditor: José Rubens Barreiros de Leão
Tel.: (91) 3239-6477 /6450/ 6677 

OUVIDORIA GERAL DO ESTADO - OGE
Auditor: Arthur Houat Nery de Souza
Tel.: (91) 3216-8883/8899

FUNDAÇÃO PARÁPAZ
Presidente: alberto Henrique Teixeira de Barros
Tel.: (91) 3321-4303 /98510-8012/ Geral: 3321-4300

SECRETARIA DE ESTADO DE 
PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD
Secretária: Hana Ghassan Tuma   
Tel.: (91) 3194-1010/1004/1012/1427

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IOE 
Presidente: Jorge Luiz Guimarães Panzera
Tel.: (91) 4009-7860/7800/7801 

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES
DO ESTADO DO PARÁ - IASEP
Presidente: Bernardo albuquerque de almeida
Tel.: (91) 3366-6111/6117/6118

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
Presidente: Ilton Giussepp Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva
Tel.: (91) 3182-3585/3587  

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ - EGPA
Diretora Geral: Elisângela Mara da Silva Jorge 
Tel.: (91) 3214-6860/6802/6803 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA
Secretário: René de Oliveira e Sousa Júnior
Tel.: (91) 3222-5720/3218-4200/4324  Fax: (91) 3223-0776

BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ
Presidente: Ruth Pimentel Méllo
Tel.: (91) 3348-3310/3320/3209/ 3223-0823 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA 
Presidente: cilene Moreira Sabino de oliveira
Tel.: (91) 3217-5802/5804 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA
Secretário: Rômulo Rodovalho Gomes
Tel.: (91) 4006-4347/4356/4006-4800/4804/4805/4006-4849

HOSPITAL OPHIR LOYOLA 
Diretora Geral: ivete Gadelha Vaz
Tel.: (91) 3265-6530/6529/6500

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ
Presidente: Bruno Mendes Carmona
Tel.: (91) 4009-2241/2202/0329/2333 

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA 
E HEMATOLOGIA DO PARÁ - HEMOPA
Presidente: Paulo André Castelo Branco Bezerra 
Tel.: (91) 3110-6500/6502 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Helder Zahluth Barbalho 
GOVERNADOR

Vice-Governador

Francisco Melo
Presidente da Assembleia Legislativa

Célia Regina de Lima Pinheiro
Presidente do Tribunal de Justiça

João Paulo Carneiro Gonçalvez Ledo
Defensor Público Geral do Estado

Cesar Bechara Nader Mattar Júnior
Procurador Geral de Justiça

Jorge Luiz Guimarães Panzera
Presidente

Aroldo Carneiro
Diretor Administrativo e Financeiro

Allan Gonçalves Brandão
Diretor Técnico

Raimunda Helena Nahum Gomes
Diretora de Documentação e Tecnologia

DIRETORIA, ADMINISTRAÇÃO, REDAÇÃO E PARQUE GRÁFICO
Trav. do Chaco, 2271, Marco - 66.093-410 Belém - Pará

RECEPÇÃO: 4009-7800
www.ioepa.com.br

PUBLICAÇÕES
91 4009-7810 | 4009-7819

cm x coluna R$ 80,00
(*) O padrão de publicação obedecerá obrigatoriamente a fonte 
Verdana, Corpo 7.

a ioe teM UM recado Para sUa eMPresa
PUBLicar No diÁrio oFiciaL FicoU Mais 

rÁPido e Mais seGUro.

o sistema e-diário, que recebe publicações para o diário oficial do 
Estado, mudou. É um reforço do compromisso da Imprensa Oficial do 

Estado com seus usuários.

critÉrios Para PUBLicaÇÃo de arQUiVos FecHados 

fonte Verdana, corpo 7, Entrelinhamento 120%
Novo formato doE: a4 - área de Trabalho (19 x 27)
devem ser fechados no formato Pdf X1a, sem marcas de cortes, texto em preto 100%
imagens devem estar em P&B ou em escala de cinza e resolução mínima de 220 dpi. 
Não condensar ou expandir as fontes e imagens
Não serão aceitos arquivos fora dos padrões.

receBiMeNto de arQUiVos No BaLcÃo da ioe 
devem ser entregues até as 14 horas do dia útil anterior à publicação

Mais iNForMaÇÕes
(91) 4009-7800 / 4009-7842 | suporte@ioe.pa.gov.br



diário oficial Nº 34.880   3Sexta-feira, 04 DE MARÇO DE 2022

  ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA
Presidente: Ricardo Jorge de Moura Palheta
Tel.: (91) 4005-2506 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN
Secretário: Adler Gerciley Almeida da Silveira 
Tel.:(91) 4009-3801/3802

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ - CPH
Presidente: Abraão Benassuly Neto 
Tel.: (91) 3221-4102/4100/4103 

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE 
DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ARCON
Diretor Geral: Eurípedes Reis da Cruz Filho
Tel.: (91) 3321-9680 / 9675 

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEDAP
Secretário: Giovanni Correa Queiroz
Tel.: (91) 4006-1206/1207 /3226-8904/1363

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA
Presidente: Bruno Yoheiji Kono Ramos
Tel.: (91) 3181-6513/6516/6548 / Geral: 3181-6500  

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARÁ RURAL
Gerente Executivo: Felipe Coêlho Picanço
Tel.: 3342-0150/0151/(91)98426-1383

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
DO PARÁ - ADEPARA
Diretor Geral: Jamir Junior Paraguassú Macedo 
Tel.: (91) 3210-1104 / Geral: 3210-1100  

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO 
RURAL DO ESTADO DO PARÁ - EMATER
Presidente: rosival Possidônio do Nascimento
Tel.: (91) 3299-3413/3469/3400

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE 
E SUSTENTABILIDADE- SEMAS
Secretário: José Mauro de Lima O’ de Almeida
Tel.: ((91) 3184-3398/3318/3319/3384/3380

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA 
BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - IDEFLOR-Bio
Presidente: Karla lessa Bengtson
Tel.: (91) 3342-2637/2670/ 3184-3377/3362 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E DEFESA SOCIAL - SEGUP
Secretário:  Ualame fialho Machado
Tel.: (91) 3184-2525 / 3184-2555

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ - PM
Comandante Geral: Cel. QOPM  José Dilson Melo de Souza Júnior
Tel.: (91) 3258-9906/9907

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ - CBMPA
Comandante-Geral: CEL. QOBM Hayman Apolo Gomes de Souza 
Tel.: (91) (91) 4006-8313 /8355

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ
Delegado Geral: Walter Resende de Almeida
Tel.: (91) 4006-9094 /9045 

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ
Diretor Geral: Celso da Silva Mascarenhas 
Tel.: (91) 4009-6012/6032

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN
Diretora Superintendente: Renata Mirella Freitas Guimarães de Sousa Coelho
Tel.: (91) 3214-6235>gabinete/3289-7500

secretaria de estado 
de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria - seaP
Secretário: Jarbas Vasconcelos do Carmo                       
Tel.: (91) 3239-4201/4202

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT
Secretária: Úrsula Vidal Santiago de Mendonça
Tel.:(91) 4009-8454/8451

FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ - FCP
Presidente: Guilherme relvas d’oliveira
Tel.: (91) 3202-4350/4349

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES
Superintendente: Maria da Glória Boulhosa Caputo
Tel.:(91) 3201-9478 

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - SECOM
Secretário: Vera Lúcia Alves de Oliveira
Tel.: (91) 3202-0901/0910/0911   Vera Oliveira: 32020931 

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO - FUNTELPA
Presidente: Hilbert Hil Carreira do Nascimento
Tel.: (91) 4005-7733

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC
Secretário: Elieth de Fátima da Silva Braga
(91) 3201-5127/5147/3211-5026/5107/5160/5161

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA
Reitor: Clay Anderson Nunes Chagas
Tel.: (91) 3299-2202/2200

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SEASTER
Secretário: Inocêncio Renato Gasparim
Tel.:   (91) 3239-1414/1400

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 
DO PARÁ - FASEPA
Presidente: Luiz Celso da Silva
Tel.: (91) 3210-3308 

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA 
DE MICROCRÉDITO - CREDCIDADÃO
Gerente Executivo: Tercio Junior Sousa Nogueira
Tel.: (91)3205-7250/7257

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS 
HUMANOS - SEJUDH
Secretário: José Francisco de Jesus Pantoja Pereira
Tel.: (91) 4009-2744/2722/2723/2700

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, MINERAÇÃO  E  ENERGIA - SEDEME
Secretário: José Fernando de Mendonça Gomes Júnior
Tel.: (91) 3110-2558/2552

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ
Presidente: Cláudia Bitar de Moraes Barbosa
Tel.: (91) 3224-2663/98116-9087 (secretária) 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
DO PARÁ - CODEC
Presidente: Lutfala de Castro Bitar
Tel.: (91) 3236-2884/3205-4704 

INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO 
DO PARÁ - IMETROPARÁ
Presidente: Rafaela Barata Chaves 
Tel.: (91) 3217-0524/0500

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S/A - CEASA
Presidente: José Antonio Scaff Filho
Tel.: (91) 3228-9171/3205-4055/4054

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP
Secretário: Benedito Ruy Santos Cabral
Tel.: (91) 3183-0003/0004/0020

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
Presidente: José Antonio De Angelis 
Tel.: (91) 3202-8514/8567/8400

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - COHAB
Presidente: Orlando Reis Pantoja
Tel.: (91) 32148500 / 32148502 / 32148442 

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO
Diretor Geral: Eduardo de Castro Ribeiro Júnior 
Tel.: (91) 3110-8450/8453

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA 
E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SECTET
Secretário: Carlos Edilson de Almeida Maneschy
Tel.: (91) 4009-2511/2510/2543

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS 
E PESQUISAS - FAPESPA
Presidente: Marcel do Nascimento Botelho
Tel.: (91) 3323-2573/2574 

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - PRODEPA
Presidente:  Marcos Antonio Brandão da Costa
Tel.: (91) 3344-5438/5201/5411

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SEEL
Secretário: Nivan Setubal Noronha
Tel.: (91) 3201-2320/2312/2320

secretaria de estado de tUrisMo - setUr
Secretário: André Orengel Dias
Tel.:(91) 3110-5003/5022/5000



4  diário oficial Nº 34.880 Sexta-feira, 04 DE MARÇO DE 2022

eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
interromper, por necessidade de serviço, a contar de 5 de março de 2022, as 
férias concedidas a JarBaS VaScoNcEloS do carMo, Secretário de Estado 
de administração Penitenciária, por intermédio do decreto republicado no 
Diário Oficial do Estado nº 34.866, de 16 de fevereiro de 2022.
Palácio do GoVErNo, 3 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

Protocolo: 767233

d e c r e t o Nº 2200, de 3 de MarÇo de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPEráViT, no 
valor de r$ 30.622.065,90 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 nº 
9.496, de 11 de janeiro de 2022
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$ 30.622.065,90 (Trinta Milhões, 
Seiscentos e Vinte e dois Mil, Sessenta e cinco reais e Noventa centavos), 
para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545114897645 - SEdoP 0301 444042 500.000,00
071011569514987658 - SEdoP 0301 444042 199.491,98
071011581114997659 - SEdoP 0301 444042 595.953,19
071011751214897567 - SEdoP 0301 444042 607.589,00
071011751214898692 - SEdoP 0301 445042 248.500,00
141012060814918705 - SEdaP 0301 444042 66.143,99
181011445115087552 - SEJUdH 6301 449051 808.501,82
211010618115028264 - SEGUP 0301 449052 80.000,00
211010618115028264 - SEGUP 0306 339093 804,00
281010460814918715 - NGPr 0301 449052 3.926.900,00
341011133415048354 - fdE 0301 459066 3.000.000,00
462021339215038841 - fcP 0301 339039 4.049.000,00
852010612212978338 - cPc 0301 339039 4.625.748,00
901011030215078289 - fES 0103 444042 480.000,00
901011030215078876 - fES 0349 339033 205.507,20

971010312615088238 - SEaP 0370 449052 56.324,06
971010312815028832 - SEaP 0370 339014 99.000,00
971010312815028832 - SEaP 0370 339030 41.750,00
971010312815028832 - SEaP 0370 339036 358.278,00
971010312815028832 - SEaP 0370 339039 120.400,00
971010312815028832 - SEaP 0370 339047 70.572,00
971010312815028832 - SEaP 0370 449052 3.700,00
971010318315028840 - SEaP 0370 449052 193.840,00
971010342115008228 - SEaP 0370 339030 209.235,80
971010342115008228 - SEaP 0370 449052 494.376,18
971010342115027663 - SEaP 0370 449051 918.849,53
971010342115027663 - SEaP 0370 449052 1.353.376,93
971010342115028283 - SEaP 0370 339030 651.052,85
971010342115028283 - SEaP 0370 339039 91.185,97
971010342115028831 - SEaP 0370 449051 5.945.730,44
971010342115028831 - SEaP 0370 449052 620.254,96

ToTal 30.622.065,90

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do 
exercício 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, 3 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa GHassaN tUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

d e c r e t o Nº 2201, de 3 de MarÇo de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por aNUlaÇÃo, no 
valor de r$ 3.738.853,16 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, art. 6º, inciso 
iV da lei nº 9.496, de 11 de janeiro de 2022
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$ 3.738.853,16 (Três Milhões, 
Setecentos e Trinta e oito Mil, oitocentos e cinquenta e Três reais e 
dezesseis centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545114897645 - SEdoP 6101 449051 28.853,16
462021339215038841 - fcP 0101 339039 550.000,00
871010824415058859 - fEaS 0101 334181 120.000,00
901011030115078874 - fES 0101 334181 440.000,00
901012884600009023 - fES 0103 319092 100.000,00

911010412212978339 - SEPlad 0101 319011 2.500.000,00
ToTal 3.738.853,16

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto 
correrão por conta da anulação parcial de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento 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) 
orçamentária(s) abaixo discriminada(s):

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011751214897567 - SEdoP 0101 449051 28.853,16

401010612212978339 - Polícia civil 0101 319011 2.500.000,00

901011012212978339 - fES 0103 319011 100.000,00

911022884600008590 - Enc. SEPlad-Pl 0101 339039 1.110.000,00

ToTal 3.738.853,16

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 3 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa GHassaN tUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 767227

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

sUsPeNsÃo do PreGÃo eLetrÔNico 03/2022-ccG/Pa
os Pregoeiros da casa civil da Governadoria informam que, em face de 
necessidade de readequação do Edital em virtude de acolhimento de 
impugnação, promoverá a suspensão do Pregão Eletrônico n.º 03/2022-
ccG/Pa. assim, será republicado em data oportuna.
Belém, 02 de março de 2022.
Pregoeiros da casa civil da Governadoria

Protocolo: 767222

eXtrato – coNtrato Nº 005/2022-ParÁ 2000.
coNTraTaNTE: caSa ciVil da GoVErNadoria, inscrita no cNPJ sob o 
n°. 07.730.458/0001-45.
coNTraTado: orGaNiZaÇÃo Social Pará 2000, inscrita no cNPJ sob o 
nº 03.584.058/0001-18.
ENdErEÇo: avenida Boulevard castilho frança S/N, armazém 3, Belém/Pa.
oBJETo: locação de espaço arena Guilherme Paraense – Mangueirinho, 
sendo que o uso destina exclusivamente à realização do evento de entrega 
de títulos do Programa de regularização fundiária Terra da Gente.
fUNdaMENTo: lEi Nº 8.666/93, arT. 24, iNciSo XXiV.
daTa da aSSiNaTUra: 03/03/2022.
ViGÊNcia: 07e 08/03/2022. 
Valor GloBal: r$ 45.600,00 (Quarenta e cinco mil e seiscentos reais).
EXErcÍcio: 2022.
orÇaMENTo:
Órgão: 11105; função: 04; Sub-função: 122; Programa: 1297; Projeto/
atividade: 8338; fonte: 0101; Natureza de despesa: 339039; ação: 213476; 
ordENador
luciana Bitencourt Soares
Chefia Administrativa da Casa Civil da Governadoria
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eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 04/2022-ccG/Pa
ProcESSo Nº: 2022/172484
oBJETo: a locação de espaço na arena Guilherme Paraense – Mangueirinho, 
sendo que o uso destina exclusivamente à realização do evento de entrega 
de títulos do Programa de regularização fundiária Terra da Gente. 
locador: orGaNiZaÇÃo Social Pará 2000, inscrita no cNPJ sob o n°. 
03.584.058/0001-18.
locaTário: caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado do Pará 
inscrita no cNPJ sob o nº 07.730.458/0001-45.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 24, XXiV da lei 8.666/93.
Valor: r$ 45.600,00 (Quarenta e cinco mil e seiscentos reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária:
função: 04; Sub-função: 122; Programa: 1297; Projeto/atividade: 8338; 
fonte: 0101; Natureza de despesa: 339039; ação; 213476; 
ordENador
luciana Bitencourt
Chefia Administrativa da Casa Civil da Governadoria

ratiFicaÇÃo de disPeNsa
ato: 04
data: 02/03/2022
Numero da dispensa: 04/2022
luciana Bitencourt Soares
Chefia Administrativa 
casa civil/Pa

Protocolo: 767223

Portaria Nº 284/2022-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° 2022/245344, de 2 de março de 2022; 
rESolVE: 
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar no trecho 
SaNTarÉM/NoVo ProGrESSo/iTaiTUBa(diSTriTo dE MoraES 
alMEida)/  SaNTarÉM/Pa, no período de 03 a 06/03/2022. 

servidor objetivo 
JarliElSoN SaNToS da coSTa, matrícula funcional nº 5945810/1, 

cPf 776.061.672-49, cargo assessor Especial i, lotado no centro 
regional de Governo do Baixo amazonas. 

dar apoio logístico a equipe da SEJUdH, nos 
referidos municípios. 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três 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, 3 de março de 2022. 
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES 
coordenadora de relações Governamentais 

Portaria Nº 285/2022-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° 2022/247744, de 3 de março de 2022; 
rESolVE: 
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar no trecho 
SaNTarÉM/ BElTErra /SaNTarÉM/Pa, no período de 05 a 06/03/2022. 

servidor objetivo 
MarÍlia dUarTE SilVa, matrícula funcional nº 57209420/1, cPf 
689.202.292-87, cargo Técnico de enfermagem,  lotada no centro 

regional de Governo do Baixo amazonas.
apoio ação cidadania, no referido município. 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma 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, 3 de março de 2022. 
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES 
coordenadora de relações Governamentais 
 
Portaria Nº 286/2022-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° 2022/247710, de 3 de março de 2022; 
rESolVE: 
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar no trecho 
SaNTarÉM/ BElTErra /SaNTarÉM/Pa, no período de 05 a 06/03/2022. 

servidor objetivo 
SoliENE da SilVa SoUSa, matrícula funcional nº 5892240/ 2, cPf 
403.961.502-68, ocupante do cargo de coordenador de área, lotada 

no centro regional do Governo do Baixo amazonas. 
apoio ação cidadania, no referido município. 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma 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, 3 de março de 2022. 
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES 
coordenadora de relações Governamentais 

Portaria Nº 287/2022-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° 2022/247765, de 3 de março de 2022; 
rESolVE: 
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar no trecho 
SaNTarÉM/ BElTErra /SaNTarÉM/Pa, no período de 05 a 06/03/2022. 

servidor objetivo 

roNilMa SaNToS da SilVa, matrícula funcional nº 5945736/1, 
cPf 716.995.382-04, cargo  assessor de comunicação,  lotada no 

centro regional de Governo do Baixo amazonas.
apoio ação cidadania, no referido município. 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma 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, 3 de março de 2022. 
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES 
coordenadora de relações Governamentais 

Portaria Nº 288/2022-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° 2022/247791, de 3 de março de 2022; 
rESolVE: 
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar no trecho 
SaNTarÉM/ BElTErra /SaNTarÉM/Pa, no período de 05 a 06/03/2022. 

servidor objetivo 

SaNdra MarilU caMarGo SoarES, matrícula funcional nº 
5939430/1, cPf 442.283.842-34, cargo chefe de Gabinete,  lotada 

no centro regional de Governo do Baixo amazonas.
apoio ação cidadania, no referido município. 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma 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, 3 de março de 2022. 
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES 
coordenadora de relações Governamentais 

Portaria Nº 289/2022-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° 2022/249618, de 03 de março de 2022; 
rESolVE: 
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de MocaJUBa/ BaiÃo/ BarcarENa/ aBaETETUBa/ iGaraPÉ Miri/ MoJU/ 
TailÂNdia/ GoiaNESia/ JacUNda/ MaraBá /Pa, no período de 04 a 
12/03/2022. 

servidor objetivo 

dÉcio da coSTa MaToS, matrícula funcional nº 54196647/ 1, cPf 
298.193.932-72, assistente Técnico ii, lotado na Secretária Extraor-

dinária de Produção. 

cumprimento de agenda Pública da Secretaria Ex-
traordinária de Produção, nos referidos municípios.  

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 8.½ (oito 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, 03 de março de 2022. 
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES 
coordenadora de relações Governamentais 

Protocolo: 767231
Portaria Nº 239/2022-ccG, de 3 de MarÇo de 2022
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. 2022/245310,
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r E S o l V E:
exonerar WaNdo diaS MiraNda do cargo em comissão de coordenador 
de resultados, código GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de Esta-
do de Segurança Pública e defesa Social, a contar de 4 de março de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 240/2022-ccG, de 3 de MarÇo de 2022
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 2022/241415,
r E S o l V E:
tornar sem efeito o item ii da Portaria nº 216/2022-ccG, de 21 de feve-
reiro de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.872, de 22 de 
fevereiro de 2022, que nomeou KariNa araUJo aNEQUiNo para exercer 
o cargo em comissão de assessor Jurídico, código GEP-daS-012.4, com 
lotação na casa Militar da Governadoria do Estado. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 241/2022-ccG, de 3 de MarÇo de 2022
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. 2022/241415,
r E S o l V E:
i. exonerar aGoSTiNHo MoNTEiro JUNior do cargo em comissão de as-
sessor de Segurança Especial, código GEP-daS-012.4, com lotação na casa 
Militar da Governadoria do Estado, a contar de 22 de fevereiro de 2022.
ii. nomear KariNa araUJo aNEQUiNo para exercer o cargo em comissão 
de assessor de Segurança Especial, código GEP-daS-012.4, com lotação na 
casa Militar da Governadoria do Estado, a contar de 22 de fevereiro de 2022. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 242/2022-ccG, de 3 de MarÇo de 2022
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. 2022/241415,
r E S o l V E:
nomear aGoSTiNHo MoNTEiro JUNior para exercer o cargo em comis-
são de assessor Jurídico, código GEP-daS-012.4, com lotação na casa 
Militar da Governadoria do Estado, a contar de 22 de fevereiro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 243/2022-ccG, de 3 de MarÇo de 2022
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. 2022/245748,
r E S o l V E:
nomear JorGE HENriQUE loBaTo aMoriM para exercer o cargo em co-
missão de Supervisor, código GEP-daS-011.2, com lotação na Secretaria 
de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 244/2022-ccG, de 3 de MarÇo de 2022
cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro de 2011,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/243652,

r E S o l V E:
nomear Márcia iNGrid fErrEira NUNES para exercer o cargo em comissão 
de coordenador do Núcleo de Planejamento, articulação Técnica e institucio-
nal, código GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de Turismo.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 245/2022-ccG, de 3 de MarÇo de 2022
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. 2022/249510,
r E S o l V E:
i. exonerar, a pedido, ViVia PaNToJa caMPoS do cargo em comissão de 
coordenador, código GEP-daS-011.4 com lotação na Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas, a contar de 1° de março de 2022.
ii. nomear, caMilla PorTEla Maia para exercer o cargo em comissão de 
coordenador, código GEP-daS-011.4 com lotação na Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas, a contar de 1° de março de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 246/2022-ccG, de 3 de MarÇo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/251086,
r E S o l V E:
exonerar , a pedido, aNNa laUra fErrEira dE araÚJo do cargo em 
comissão de coordenador de Seleção de Pessoas, código GEP-daS-011.4, 
com lotação na Secretaria de Estado de Planejamento e administração, a 
contar de 9 de fevereiro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 247/2022-ccG, de 3 de MarÇo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/200646,
r E S o l V E:
i. exonerar Elcio fidElES dE dEUS do cargo em comissão de diretor de 
Seccional, código GEP-daS-011.3, com lotação na Polícia civil, a contar de 
22 de fevereiro de 2022.
ii. nomear EriValdo caMPElo da SilVa para exercer o cargo em comis-
são de diretor de Seccional, código GEP-daS-011.3, com lotação na Polícia 
civil, a contar de 22 de fevereiro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 248/2022-ccG, de 3 de MarÇo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/244276,
r E S o l V E:
i. exonerar arTHUr fErrEira BESSa do cargo em comissão de chefe de 
Serviços, código GEP-daS-011.1, com lotação na Polícia civil, a contar de 
28 de fevereiro de 2022.
ii. nomear adiEVErSoN doS SaNToS SilVa para exercer o cargo em 
comissão de chefe de Serviços, código GEP-daS-011.1, com lotação na 
Polícia civil, a contar de 28 de fevereiro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Protocolo: 767234
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FÉrias
.

Portaria N°. 282/2022-crG, de 02 de Março de 2022. 

a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-

ções 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. 2022/244641, de 02/03/2022;

rESolVE: 

SUSPENdEr, por necessidade de serviço, a contar de 03/03/2022, o gozo 

de férias da servidora roSEaNE dE SoUZa araUJo, id. funcional nº. 

5953472/1, concedido por meio da Portaria nº. 069/2022-crG, publicada 

no DOE Nº. 34.852, de 02/02/2022, ficando os dias interrompidos para 

gozo oportuno.

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 02 de Março de 2022.

lUciaNa BiTENcoUrT SoarES

coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 766812

Portaria N°. 279/2022-crG, de 25 de Fevereiro de 2022. 

a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-

ções 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. 2022/208979, de 18/02/2022;

rESolVE: 

alTErar, a data de interrupção de férias da servidora JÉSSica BrilHaNTE 

MacHado, id. funcional nº. 5893083/3, suspensa através da Portaria nº. 

181/2022-ccG, publicada no doE Nº. 34.866, de 16/02/2022, para a data 

de 25/02/2022, ficando os dias interrompidos para gozo oportuno.

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 de fevereiro de 2022.

lUciaNa BiTENcoUrT SoarES

coordenadora de relações Governamentais

Portaria N°. 280/2022-ccG, de 25 de Fevereiro de 2022.

a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-

ções 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. 2022/208979, de 18/02/2022;

rESolVE:

coNcEdEr, 23 (ViNTE E TrÊS) dias de férias regulamentares, a servi-

dora JÉSSica BrilHaNTE MacHado, id. funcional nº. 5893083/3, para 

gozo no período de 02/03/2022 a 24/03/2022, interrompidas através da 

Portaria nº. 540/2021-crG, publicada no doE nº. 34.639, de 14/07/2021, 

referente ao período aquisitivo 2020/2021.

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

caSa ciVil da GoVErNadoria, 25 de fevereiro de 2022.

lUciaNa BiTENcoUrT SoarES

coordenadora de relações Governamentais

Portaria N°. 283/2022-crG, de 03 de Março de 2022. 

a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-

ções 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. 2022/244117, de 02/03/2022;

rESolVE: 

SUSPENdEr, por necessidade de serviço, a contar de 03/03/2022, o gozo 

de férias da servidora TaNia SUEli do roSário corrEa, id. funcional 

nº. 5434211/5, concedido por meio da Portaria nº. 069/2022-crG, publi-

cada no DOE Nº. 34.852, de 02/02/2022, ficando os dias interrompidos 

para gozo oportuno.

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 03 de Março de 2022.

lUciaNa BiTENcoUrT SoarES

coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 766915

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 156/2022 – di/cMG, 
de 03 de MarÇo de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: São Geraldo do araguaia/Pa e igarapé-Miri/Pa; Período: 20 a 
24/02/2022; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousada); Ser-
vidores: 2° TEN QoPM lúcio allan romano de Melo, Mf nº 57218012/2, 
cB PM Bruno fonseca da Silva, Mf nº 4219463/3, cB PM frank Bruno 
Egues ribeiro, Mf nº 4219048/3, cB PM rosenildo Gonçalves alves, Mf nº 
57227675/2, cB PM Ulisses Pampolha Bráz, Mf nº 4220310/2; ordenador: 
cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 767102
 eXtrato de Portaria Nº 157/2022 – di/cMG, 

de 03 de MarÇo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: altamira/Pa; Período: 17 a 19/02/2022; Quantidade de diá-
rias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); Servidor: MaJ QoPM richard Batis-
ta da costa, Mf nº 57199495/2; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da 
costa Júnior;

Protocolo: 767112
eXtrato de Portaria Nº 158/2022 – di/cMG, 

de 03 de MarÇo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Be-
lém/Pa; destinos: São João do araguaia/Pa e Marabá/Pa; Período: 20 a 
24/02/2022; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousada); Ser-
vidores: 1° TEN QoPM luiz Paulo Benjamin leal, Mf nº 4220579/4, SUB 
TEN PM adilson Barbosa da Silva, Mf nº 5701082/3, cB PM antonivaldo 
rodrigues alcantara, Mf nº 57222607/2, cB PM carlos alberto de Sou-
sa Silva, Mf nº 57222004/2, Sd PM Naslo Enrique Sousa Pereira, Mf nº 
64013151/2; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 767122
eXtrato de Portaria Nº 159/2022 – di/cMG, 

de 03 de MarÇo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: chaves/Pa; Período: 21/02/2022; Quantidade de diárias: 
1,0 (alimentação); Servidor: MaJ QoPM Khistian Batista castro, Mf nº 
57198337/2; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 767130
eXtrato de Portaria Nº 160/2022 – di/cMG, 

de 03 de MarÇo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: igarapé-Miri/Pa; Período: 24/02/2022; Quantidade de diá-
rias: 1,0 (alimentação); Servidor: MaJ QoPM rubens alan da costa Barros, 
Mf nº 57198361/2; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 767134
 eXtrato de Portaria Nº 161/2022 – di/cMG, 

de 03 de MarÇo de 2022
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Salinópolis/Pa; Período: 
03 a 04/03/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação); Servidores: 
alcirene Santiago Vilhena, Mf nº 5949376/2, delival da Gama lobo, Mf nº 
3373975/2 e iolene leandro Tavares, Mf nº 5397146/4; ordenador: cEl 
QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 767147

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria nº 093/2022-PGe.G., de 03 de março de 2022
a Procuradora-Geral adjunto administrativa, no uso das suas atribuições legais...
coNSidEraNdo o disposto no art. 81 da lei 5.810/94 e Processo adminis-
trativo Eletrônico nº 2022/2267
rESolVE:
coNcEdEr, 07 (sete) dias de licença saúde à servidora rosane Martins Ma-
tos, identidade funcional nº 57191383/1, no período de 23 a 29.12.2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 767101

diÁria
.

Portaria nº 090/2022-PGe.G., de 03 de março de 2022
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/244230,
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rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, ½ diária ao 
Procurador do Estado Edson dos Santos Matoso, identidade funcional nº 
57201787/2 e israel da Silva Paixão, Motorista, identidade funcional nº 
5905704/1, para participar da audiência do processo judicial 0800751-
16.2021.8.14.0110 - processo SaJ 2022.01.004553, no dia 08.03.2022
local de origem: Marabá/Pa
local de destino: Goianésia do Pará/Pa
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 767107
Portaria nº 098/2022-PGe.G., de 03 de Março de 2022
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/237371.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, ½ diária ao Pro-
curador do Estado Marlon aurélio Tapajós araújo, identidade funcional nº 
57194770/2 e Kaldy Ney Pinto Barbosa, Motorista, identidade funcional 
nº 55589380/1, para participar da audiência do processo nº 0800010-
41.2019.8.14.0014, no dia 03.03.2022
local de origem: Belém/Pa
local de destino: capitão Poço/Pa
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 767111

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

errata
.

errata
Na publicação do Diario Oficial; Portaria 038/2022, DOE N°34.875, 
de 24 de fevereiro de 2022,
onde se lê: Presidente: fáBio GoMES larÊdo, Matrícula no 5946319 e 
Membro: HEloiSa TaBoSa BarroS lEÃo, Matrícula 5919881/2 (...)
Leia-se: Presidente: HEloiSa TaBoSa BarroS lEÃo, Matrícula 5919881/2 
(...) e Membro: aNa rEBEKaH GUErrEiro, matrícula 5938964/4; (...)
Belém/Pa, 03 de março de 2022.

Protocolo: 767145

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ato de disPeNsa de LicitaÇÃo
a SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUlaÇÃo da cidada-
Nia –SEac, por meio de seu ordenador, usando das atribuições legais, 
tendo como razão de convencimento a análise jurídica (seq:52) do PaE, 
juntado aos autos do Processo nº. 2021/ 1476538, rESolVE: aUTori-
Zar a despesa, por meio de dispensa de licitação – cotação Eletrônica N° 
03/2022-SEac, cujo objeto é para contratação de empresa especializada 
no fornecimento de antiespumante para tratamento de água e esgoto - 
ETE, com fundamento nos ditames insculpidos na lei federal nº. 8.666/93, 
conforme proposta de preço apresentada por M M alVarENGa coM E SEr-
ViÇoS lTda - ME, portador do cNPJ Nº 01.219.642/0001-49, no valor de 
r$ 6.384,00 (seis mil, trezentos e oitenta e quatro reais).
Belém, 25 de fevereiro de 2022
raiMUNdo doS SaNToS JÚNior
 Secretário de Estado adjunto de articulação da cidadania

Protocolo: 766970

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
a SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUlaÇÃo da cidada-
Nia –SEac, por meio de seu ordenador, usando das atribuições legais, , rE-
SolVE: raTificar a despesa, por meio de dispensa de licitação – cotação 
Eletrônica N° 03/2022-SEac, cujo objeto é para contratação de empresa 
especializada no fornecimento de antiespumante para tratamento de água 
e esgoto - ETE, com fundamento nos ditames insculpidos na lei federal 
nº. 8.666/93, conforme proposta de preço apresentada por M M alVarENGa 
coM E SErViÇoS lTda - ME, portador do cNPJ Nº 01.219.642/0001-49, no 
valor de r$ 6.384,00 (seis mil, trezentos e oitenta e quatro reais), através 
da dotação orçamentária: Unidade - 76101; função – 08; Subfunção – 422; 
Programa – 1500; Proj. atividade – 8819; Natureza – 339030 e fonte – 010
Belém, 25 de fevereiro de 2022
raiMUNdo doS SaNToS JÚNior
Secretário de Estado adjunto de articulação da cidadania

Protocolo: 766972

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

ato de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
Para fins de cumprimento do Decreto do Governo do Estado do Pará nº 
2.168, de 10 de março de 2010, o qual instituiu o Sistema de cotação 
Eletrônica, ao que preceitua o art. 4º, Viii da resolução nº 001, de 16 
de março de 2010 e de acordo com a designação através da Portaria 
026/2021-GaB/SEac, de 26 de outubro de 2020, adjudico e homologo a 
contratação da Empresa M M alVarENGa coM E SErViÇoS lTda - ME, 
portador do cNPJ 01.219.642/0001-49, no valor de r$ 6.384,00 (seis mil, 
trezentos e oitenta e quadro reais), para fornecimento de 240 Kg de an-
tiespumante para tratamento de água e esgoto – Pro_iNMEc Pro-1060 

para Usina do Icuí, conforme especificações contidas no Anexo I (Termo de 
referência), que é parte integrante e indivisível do edital, objeto da cota-
ção Eletrônica nº  03/2022-SEac
Belém/Pá,  25 de fevereiro de 2022.
ivaldo afonso Xavier de amorim
diretor/Homologador

Protocolo: 766967
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 047 de 03 de MarÇo de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, que 
lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 de 
fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 de 
janeiro de 2015, e ainda, 
coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 58, inciso iii e 67 da lei nº. 
8.666/93, acerca do acompanhamento e fiscalização da execução dos Con-
tratos e decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo necessidades institucionais no âmbito desta fundação 
ParáPaZ, nos termos do ProcESSo: 2021/930608;
rESolVE:
art. 1º - designar o servidor aroldo MENEZES dE SoUZa, MaTrÍcU-
la N° 5523320/4, ocupante do cargo de TÉcNico dE adMiNiSTraÇÃo 
E FINANÇAS, para acompanhar e fiscalizar a execução do ACORDO DE 
cooPEraÇÃo TÉcNica Nº 001/2022, celebrado entre o MUNicÍPio dE 
ParaGoMiNaS, cNPJ nº 05.193.057/0001-78, fUNdaÇÃo ParáPaZ, cNPJ 
n° 21.648.632/0001-36 e Policia ciVil do ESTado do Pará, cNPJ nº 
00.368.105/0001-06 cujo objeto é a cooperação mútua entre as partes 
signatárias, visando dar apoio às atividades da fundação ParáPaz e da 
Polícia civil, propiciando melhores condições de atendimento ao público, 
com a instalação do Polo integrado ParáPaz divisão Especializada no aten-
dimento à Mulher – dEaM e Polo integrado ParáPaz divisão Especializada 
para atendimento de crianças e adolescentes – dEaca.
art. 2º Nos impedimentos, ausências legais ou eventuais do Titular, o 
acompanhamento e fiscalização de que trata o Art.1º desta Portaria, será 
exercida pelo Suplente, liaNi do Socorro dE oliVEira diaS, MaTrÍcUla 
N° 5958694/1, ocupante do cargo de dirETora dE PoliTicaS SociaiS
Art. 3º Ao fiscal do contrato compete o acompanhamento e fiscalização da 
execução do contrato até o termino do prazo de sua vigência, inclusive o 
atesto dos documentos fiscais.
GaBiNETE do PrESidENTE, 03 dE MarÇo dE 2022.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 766899

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria N° 0044-Gs/sePLad, de 25 de FeVereiro de 2.022.
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
considerando os Termos do Processo administrativo Eletrônico nº. 
2019/620637;
rESolVE:
Exonerar a pedido, a servidora rEGiNa cElia SilVa da foNSEca, do 
cargo de Professor de Ensino de 1º grau, código GEP-M-ad1.401, classe 
“B”, lotada na Secretaria de Estado de Educação – SEdUc, a contar de 
01/04/1.982 de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 25 de 
fevereiro de 2.022.
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 766818
Portaria N° 0045-Gs/sePLad, de 25 de FeVereiro de 2.022.
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
considerando os Termos do Processo administrativo Eletrônico nº. 
2022/151066;
rESolVE:
Exonerar a pedido, a servidora GaBriEla MoNicE arrUda rodriGUES, 
matrícula nº. 55586197/1 do cargo de agente administrativo, lotada na 
Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPa, a contar de 03/01/2.022 
de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 25 de 
fevereiro de 2.022.
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 766820
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FÉrias
.

Portaria Nº 163/2022-daF/sePLad, de 02 de MarÇo de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de no-
vembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro 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 os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/1126565 de 
07/10/2021.
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora claUdia 
dE MoraES rEGo HESKETH id. funcional 25607/1, ocupante do cargo de 
Técnico a, lo tada na coordenadoria de recurso reembolsáveis – corE/
dcr/SEPlad, no período de 06 de abril de 2022 a 20 de abril de 2022, 
referente ao período aquisitivo de 15 de agosto de 2019 a 14 de agosto 
de 2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 02 dE 
MarÇo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 164/2022-daF/sePLad, de 02 de MarÇo de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de no-
vembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro 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 os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/1126565 de 
07/10/2021.
rESolVE:
coNcEdEr 20 (vinte) dias de férias regulamentares ao servidor EUri-
clES liMiTE TEiXEira id. funcional nº 8015473/1, ocupante do cargo de 
Técnico em Gestão Pública / diretor, lo tado na diretoria de captação de 
recursos – dcr/SEPlad, no período de 18 de abril de 2022 a 07 de maio 
de 2022, referente ao período aquisitivo de 26 de julho de 2020 a 25 de 
julho de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 02 dE 
MarÇo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 766731

oUtras MatÉrias
.

coNVÊNio N° 003/2022
Exercício: 2022
objeto: conceder estágio curricular remunerado e não remunerado aos 
estudantes regularmente matriculados nos cursos de nível superior de gra-
duação, nos órgãos da administração direta, Entidades autárquicas e fun-
dações do Governo do Estado do Pará.
Vigência do convênio: 04/03/2022 a 03/03/2027
Valor: r$ 0,00
dotação orçamentária: 00000
fonte de recurso: 00000
data da assinatura: 24/02/2022
ParTES:
Beneficiário: FACULDADE EDUCACIONAL DA LAPA - FAEL
concedente: Governo do Estado do Pará através da Secretaria de Estado 
de Planejamento e administração - SEPlad

Protocolo: 766677

Portaria Nº 51, de 3 de MarÇo de 2022 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) 
nº 2115, de 13 de janeiro de 2022, que aprova a Programação orçamen-
tária e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da 
Seguridade Social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2022 e, 
considerando o(s) decreto(s) n° 2200, de 03/03/2022.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do primeiro quadrimestre do exercício de 2022, 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 GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 51, de 3 de MarÇo de 2022

Área/UNidade 
orÇaMeNtÁria/
GrUPo de desPe-
sa/sUBGrUPo de 

desPesa

FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

dEfESa Social
cPc

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 4.625.748,00 0,00 4.625.748,00

contrato Estimativo
 0301 0,00 0,00 4.625.748,00 0,00 4.625.748,00

SEaP
investimentos 0,00 0,00 7.093.203,66 2.493.248,44 9.586.452,10

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0370 0,00 0,00 2.493.203,66 228.668,47 2.721.872,13
obras e instalações

 0370 0,00 0,00 4.600.000,00 2.264.579,97 6.864.579,97
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 1.329.235,80 312.238,82 1.641.474,62

despesas ordinárias
 0370 0,00 0,00 1.329.235,80 312.238,82 1.641.474,62

SEGUP
investimentos 0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0301 0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 804,00 0,00 804,00

despesas ordinárias
 0306 0,00 0,00 804,00 0,00 804,00

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

NGPMcrEdcid
inversões financeiras 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

outras despesas
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fdE
 0301 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

NGPr
investimentos 0,00 0,00 3.926.900,00 0,00 3.926.900,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0301 0,00 0,00 3.926.900,00 0,00 3.926.900,00
SEdaP

investimentos 0,00 0,00 66.143,99 0,00 66.143,99
outras despesa de 

investimentos
 0301 0,00 0,00 66.143,99 0,00 66.143,99

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SEdoP
investimentos 0,00 0,00 2.507.527,30 0,00 2.507.527,30

obras e instalações
 0301 0,00 0,00 481.424,55 0,00 481.424,55
 6101 0,00 0,00 28.853,16 0,00 28.853,16

outras despesa de 
investimentos

 0301 0,00 0,00 1.670.109,62 0,00 1.670.109,62
 4101 0,00 0,00 327.139,97 0,00 327.139,97

PolÍTica Social
fEaS

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00

fES
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 440.000,00 0,00 440.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 440.000,00 0,00 440.000,00

SESPa
investimentos 0,00 0,00 480.000,00 0,00 480.000,00
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Equipamentos e Mate-
rial Permanente

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0301 0,00 0,00 480.000,00 0,00 480.000,00
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 835.503,60 0,00 835.503,60

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0149 0,00 0,00 629.996,40 0,00 629.996,40

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0349 0,00 0,00 205.507,20 0,00 205.507,20
PolÍTica SÓcio-

cUlTUral
fcP

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 4.599.000,00 0,00 4.599.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00
 0301 0,00 0,00 4.049.000,00 0,00 4.049.000,00

SEcUlT
investimentos 0,00 0,00 780.000,00 800.364,69 1.580.364,69

obras e instalações
 0101 0,00 0,00 780.000,00 800.364,69 1.580.364,69

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2022
JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 0,00 3.993.043,99 0,00 3.993.043,99

NGPr
 0301 0,00 0,00 3.926.900,00 0,00 3.926.900,00

SEdaP
 0301 0,00 0,00 66.143,99 0,00 66.143,99

cidadania, 
Justiça e direitos 

Humanos
0,00 0,00 583.611,98 120.000,00 703.611,98

SEaP
 0370 0,00 0,00 583.611,98 120.000,00 703.611,98

cultura 0,00 0,00 5.379.000,00 800.364,69 6.179.364,69
fcP
 0101 0,00 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00
 0301 0,00 0,00 4.049.000,00 0,00 4.049.000,00

SEcUlT
 0101 0,00 0,00 780.000,00 800.364,69 1.580.364,69

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

0,00 0,00 1.712.082,13 0,00 1.712.082,13

SEdoP
 0301 0,00 0,00 1.356.089,00 0,00 1.356.089,00
 4101 0,00 0,00 327.139,97 0,00 327.139,97
 6101 0,00 0,00 28.853,16 0,00 28.853,16

direitos Socioas-
sistenciais 0,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00

fEaS
 0101 0,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00

Esporte e lazer 0,00 0,00 595.953,19 0,00 595.953,19
SEdoP

 0301 0,00 0,00 595.953,19 0,00 595.953,19
Governança 

Pública 0,00 0,00 56.324,06 0,00 56.324,06

SEaP

 0370 0,00 0,00 56.324,06 0,00 56.324,06

indústria, comér-
cio, Serviços e 

Turismo
0,00 0,00 199.491,98 0,00 199.491,98

SEdoP
 0301 0,00 0,00 199.491,98 0,00 199.491,98

Manutenção da 
Gestão 0,00 0,00 4.625.748,00 0,00 4.625.748,00

cPc
 0301 0,00 0,00 4.625.748,00 0,00 4.625.748,00

Saúde 0,00 0,00 1.755.503,60 0,00 1.755.503,60
fES
 0101 0,00 0,00 440.000,00 0,00 440.000,00

SESPa
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0149 0,00 0,00 629.996,40 0,00 629.996,40
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0301 0,00 0,00 480.000,00 0,00 480.000,00
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0349 0,00 0,00 205.507,20 0,00 205.507,20
Segurança Pública 0,00 0,00 7.863.307,42 2.685.487,26 10.548.794,68

SEaP
 0370 0,00 0,00 7.782.503,42 2.685.487,26 10.467.990,68

SEGUP
 0301 0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
 0306 0,00 0,00 804,00 0,00 804,00

Trabalho, Emprego 
e renda 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

NGPMcrEdcid
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fdE

 0301 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         0,00 0,00 1.890.000,00 800.364,69 2.690.364,69

0149 - fES - SUS / fundo 
a fundo 0,00 0,00 629.996,40 0,00 629.996,40

0301 - recursos ordinários 0,00 0,00 18.379.326,16 0,00 18.379.326,16

0306 - recursos Provenientes 
de Transferências - convênios 

e outros
0,00 0,00 804,00 0,00 804,00

0349 - fES - SUS / fundo 
a fundo 0,00 0,00 205.507,20 0,00 205.507,20

0370 - rEPaSSE fUNdo a 
fUNdo - fUNPEP 0,00 0,00 8.422.439,46 2.805.487,26 11.227.926,72

4101 - recursos de contra-
partida de Empréstimos 0,00 0,00 327.139,97 0,00 327.139,97

6101 - recursos de contra-
partida de convênios 0,00 0,00 28.853,16 0,00 28.853,16

ToTal 0,00 0,00 29.884.066,35 3.605.851,95 33.489.918,30

Protocolo: 767228

GoVerNo do estado do ParÁ
a secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
secretaria de estado da FaZeNda

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de 
aUditor e FiscaL de 

receitas estadUais da secretaria de estado da 
FaZeNda 

coNcUrso PÚBLico c-213
editaL N.º 07/2022-sePLad/seFa, de 03 de MarÇo de 2022

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - 
SEPlad e a SEcrETaria dE ESTado da faZENda - SEfa, no uso de 
suas atribuições legais, TorNaM PÚBlico o rESUlTado dEfiNiTiVo 
daS iNScriÇÕES dEfEridaS e das SoliciTaÇÕES dE aTENdiMENTo 
ESPEcial NoS diaS daS ProVaS. 
1. as relações dos resultados estão disponíveis no portal da fadesp http://
www.portalfadesp.org.br.
2. ficam iNdEfEridaS as demais inscrições.
2.1 - o candidato poderá consultar individualmente o motivo do 
indeferimento de sua inscrição, através da área do candidato, disponível 
no endereço eletrônico http://www.portalfadesp.org.br.
3. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 03 de março de 2022.
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 767221
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IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 38 de 25 de FeVereiro de 2022.
o Presidente em exercício da iMPrENSa oficial do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 29 de 
novembro de 2021, publicado no Diário Oficial nº 34.780 de 30 de novem-
bro de 2021.
rESolVE:
art. 1º - designar HEriKa NaZarE PaiVa fraNÇa, matrícula: 57208371/1, 
para responder pelo cargo de SUPErViSor i - GEP-daS 011.2 , no período 
de 01 à 31 de Março de 2022, por ocasião de gozo de férias regulamen-
tares de WaNESSa criSTiNa roSa NaSciMENTo,matrícula: 5946505/1 
conforme portaria 015 de 01 de fevereiro de 2022,  publicado no diário 
Oficial nº 34.852. 
art. 2º - Esta portaria entra em vigor, a partir de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
Presidente em exercício

Protocolo: 766690
Portaria N° 036 de 25 de FeVereiro de 2022.
o Presidente em exercício da iMPrENSa oficial do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 29 de 
novembro de 2021, publicado no Diário Oficial nº 34.780 de 30 de novem-
bro de 2021.
rESolVE:
art. 1º - designar as servidoras, rUTHlENE fErrEira QUarESMa, matrí-
cula n.º 5897767/4, cargo Supervisor i, como coordenadora de Unidade 
de controle interno -Uci; SilVia iZaBEl BriGida GUiMarÃES, matrícula 
n.º 54188411/7, cargo Supervisor ii e HEriKa NaZarE PaiVa fraNÇa, 
matrícula 57208371-1, cargo Especialista em Educação, para desempe-
nhar a função de agente Pública de controle/aPc, com credenciamento 
no acesso do subsistema aUdicoN, modelo coNfUG, do sistema SiafEM, 
dessa autarquia, a contar de 22.02.2022.
art. 2º - revogar a portaria nº 005 de 20 de Janeiro de 2021.
art. 3º - Esta portaria entra em vigor, a partir de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
Presidente em exercício

Protocolo: 766699
Portaria N.° 040, de 03 de MarÇo de 2022.
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado do ESTado do Pará, 
JorGE lUiZ GUiMarÃES PaNZEra, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, conferidas pelo decreto Governamental de 24 de Janeiro de 
2019, publicada no Diário Oficial de 25 de Janeiro de 2019.
art. 1º - designar a servidora GlEidYaNE SaNToS corrEa, matrícula 
5953292/1, para responder pelo cargo de aSSESSor GEP–daS.012.4, no 
período de 01 à 30 de março de 2022, em substituição ao servidor Moisés 
alves de Souza, matrícula nº 80845029/7, que estará respondendo pela 
diretoria administrativa e financeira por ocasião das férias do titular, con-
forme portaria nº 037, de 25 de fevereiro de 2022, publicada no diário 
Oficial nº 34.878, de 02 de março de 2022.
art. 2º - Esta portaria entra em vigor, a partir de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
JorGE lUiZ GUiMarÃES PaNZEra
Presidente da ioEPa

Protocolo: 766778

.

.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 035/2022
Processo: 2021/1150967
cHaMada PÚBLica n.001/2021
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE.
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:01/03/2022
Vigência:01/03/2022 a 01/03/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada:aSSociaÇÃo Pro TraUMa- aPT -HoSPiTal MaradEi
cNPJ nº. 19.943.524/0001-44
Endereço: av. Nazaré Nº1203, Bairro: Nazaré Município: Belém/Pa , cEP: 
66.035-145
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida.

Protocolo: 760688

coNtrato Nº 035/2022
Processo: 2021/1150967
cHaMada PÚBLica n.001/2021
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE.
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:01/03/2022
Vigência:01/03/2022 a 01/03/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada:aSSociaÇÃo Pro TraUMa- aPT -HoSPiTal MaradEi
cNPJ nº. 19.943.524/0001-44
Endereço: av. Nazaré Nº1203, Bairro: Nazaré Município: Belém/Pa , cEP: 66.035-145
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida.

Protocolo: 763462

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 115 de 02 de MarÇo de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo que o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades 
do Poder Executivo do Estado do Pará;
CONSIDERANDO que deverá ser designado um fiscal de contrato, convênio 
ou termo de cooperação; e
coNSidEraNdo os termos do despacho da coordenadoria de adminis-
tração e Serviços, que dispõe sobre a designação de fiscal de contra-
to, nos autos do Processo administrativo Eletrônico nº 2021/986577, de 
08/09/2021;
rESolVE:
i – dESiGNar a servidora cristiane Gaia ranieri, matrícula funcional nº 
5963003/1, ocupante da função de Técnico em Gestão de informática, 
lotada na coordenadoria de Tecnologia da informação, para atuar como 
Fiscal do Contrato Administrativo nº 059/2021, firmado com a empresa 
iT ProTEcT SErViÇoS dE coNSUlToria EM iNforMáTica EirEli, ins-
crita no cNPJ/Mf sob o nº 23.378.923/0001-87, que tem como objeto a 
contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamento 
de informática com suporte técnico especializado, conforme quantidade e 
especificações contindas no Termo de referência.
ii – dESiGNar o servidor alex Gleiton carneiro lopes, matrícula funcional 
nº 5929464/2, ocupante da função de Técnico em Gestão de informática, 
lotado na coordenadoria de Tecnologia da informação, como Suplente;
iii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da 
autoridade competente.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 02 de março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 767131

errata
.

errata de Portaria
N° da Portaria: 032/2022, de 25/01/2022.
onde se lê: no período de 31/01/2022 a 01/02/2022
Leia-se: no período de 31/01/2022 a 02/02/2022
(Publicada com incorreção no doe nº 34.844, de 26/01/2022).

Protocolo: 767154

diÁria
.

Portaria Nº 122 de 03 de MarÇo de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/130417 
(PaE), de 02/02/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Gessiane da Silva Paulino, matrícula nº 5963018/1, 
ocupante da função temporária de Técnico Previdenciário a, a viajar a cidade 
de florianópolis/Sc, no período de 08/03/2022 a 12/03/2022, para participar 
do 4º congresso Brasileiro de investimentos dos rPPS e 11º congresso Esta-
dual da aSSiMPaSc, ambos patrocinados pela aBiPEM.
ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias a servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 03 de março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 767126
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Portaria Nº 123 de 03 de MarÇo de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/130417 
(PaE), de 02/02/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora leliane leite Pompeu nº 5898278/2, ocupante 
da função temporária de Técnico de administração e finanças, a viajar 
a cidade de florianópolis/Sc, no período de 08/03/2022 a 12/03/2022, 
para participar do 4º congresso Brasileiro de investimentos dos rPPS e 
11º congresso Estadual da aSSiMPaSc, ambos patrocinados pela aBiPEM.
ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias a servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 03 de março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 767127
Portaria Nº 121 de 03 de MarÇo de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/130417 
(PaE), de 02/02/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor Gleidson dos Santos rodrigues, matrícula nº 
5946181/3, ocupante do cargo em comissão de coordenador, a viajar a 
cidade de florianópolis/Sc, no período de 08/03/2022 a 12/03/2022, para 
participar do 4º congresso Brasileiro de investimentos dos rPPS e 11º 
congresso Estadual da aSSiMPaSc, ambos patrocinados pela aBiPEM.
ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 03 de março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 767124
Portaria Nº 117 de 03 de MarÇo de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/173528 
(PaE), de 11/02/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Tereza cristina Pinto lobato, matrícula nº 
5899045/2, ocupante do cargo em comissão de assessor, a viajar a cidade 
de florianópolis/Sc, no período de 08/03/2022 a 11/03/2022, para partici-
par do 4º congresso Brasileiro de investimentos dos rPPS e 11º congresso 
Estadual da aSSiMPaSc, ambos patrocinados pela aBiPEM.
ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e 
meia) diárias a servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 03 de março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 767117
Portaria Nº 118 de 03 de MarÇo de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/238222 
(PaE), de 04/02/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Marina larissa lobato da Silva, matrícula 
nº 5894374/3, ocupante da função temporária de Técnico Previdenciá-
rio a, a viajar a cidade de florianópolis/Sc, no período de 08/03/2022 a 
12/03/2022, para participar do 4º congresso Brasileiro de investimentos 
dos rPPS e 11º congresso Estadual da aSSiMPaSc, ambos patrocinados 
pela aBiPEM.
ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias a servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 03 de março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 767118
Portaria Nº 119 de 03 de MarÇo de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e

coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/238261 
(PaE), de 25/02/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Nádia Patrícia da Silva rocha, matrícula nº 
5923224/4, ocupante do cargo em comissão de Gerente, a viajar a cidade 
de florianópolis/Sc, no período de 08/03/2022 a 12/03/2022, para partici-
par do 4º congresso Brasileiro de investimentos dos rPPS e 11º congresso 
Estadual da aSSiMPaSc, ambos patrocinados pela aBiPEM.
ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias a servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 03 de março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 767120
Portaria Nº 120 de 03 de MarÇo de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico n° 2022/241429 
(PaE), de 25/02/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor antonio Magno alves araújo, matrícula nº 
5936538 /2, ocupante da função de assistente administrativo, a viajar ao 
município de Marabá/PA, no período de 06/03/2022 a 16/03/2022, a fim 
de realizar o atendimento aos beneficiários do Instituto, no Caminhão – 
Unidade Móvel do iGEPrEV, que estará na localidade.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 10 e ½ (dez e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 03 de março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 767121

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 116 de 02 de MarÇo de 2022
a Procuradora-chefe do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do 
Pará – iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governa-
mental de 08/07/2020, publicado no doE nº 34.276, de 09/07/2020 e a 
ordem de Serviço n° 009/2021, de 24/09/2021.
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico n° 
2022/121141 (PaE), de 31/01/2022, que dispõe sobre férias de servidor;
rESolVE:
i - iNTErroMPEr, a contar do dia 21/01/2022, o período de gozo de 
férias da servidora lariSSa SaNTaNa da SilVa TriNdadE, matrícula nº 
57176283/2, ocupante do cargo de Técnica Previdenciária a, lotada na 
Procuradoria Jurídica, concedida através da PorTaria N° 822/2021, de 
24/11/2021, publicada no doE n° 34.791, de 10/12/2021.
ii - coNcEdEr 12 (doze) dias de gozo de férias, no período de 11/07/2022 
a 22/07/2022, à servidora lariSSa SaNTaNa da SilVa TriNdadE, matrí-
cula nº 57176283/2, ocupante do cargo de Técnica Previdenciária a.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 02 de março de 2022.
aNa riTa doPaZo aNToNio JoSÉ loUrENÇo
Procuradora-chefe do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 767114

oUtras MatÉrias
.

citaÇÃo Por editaL
GdiL/diPre Nº 016/2022
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 2022/249294 531584/2017 JoÃo GUalBErTo SaNToS doS rEiS

2 2022/249294 534276/2017 aNTÔNio BENEdiTo dE SoUSa

3 2022/249294 534378/2017 roSEMiro doS SaNToS SoUZa

4 2022/249294 535596/2017 idEValdo riBEiro da coSTa

5 2022/249294 505910/2018 dilSoN alVES dE oliVEira

Belém, 03 de março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV.

Protocolo: 766955
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iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Portaria ret aP Nº 941 de 03 de MarÇo de 2022
diSPÕE SoBrE a rETificaÇÃo dE BENEfÍcio PrEVidENciário dE aPo-
SENTadoria Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo aUTUada JUNTo ao 
TcE No ProTocolo 514508/2017-TcE; ProcESSo Nº 2022/139413-iGEPrEV.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº. 39 de 09.01.2002, alterações posteriores e demais disposi-
tivos legais.
considerando os termos da diligência requerida pelo TcE/Pa (ofício nº. 
202200268/SEGER-TCE), que determinou a retificação da Portaria AP nº. 
1.552 de 05/07/2013.
rESolVE:
I - Retificar a Portaria AP nº. 1.552 de 05 de julho de 2013, que aposen-
tou aNa lÚcia fErrEira riBEiro, Mat. 413992/1, no cargo de Professor 
classe Especial Nível i, lotada na Secretaria de Estado de Educação - SE-
dUc, alterando o percentual do adicional por Tempo de Serviço de 60% 
para 55%, bem como modificar o Nível de I para o J, mantendo sua funda-
mentação legal, qual seja: art. 6º, incisos i, ii, iii e iV da Emenda consti-
tucional nº 41/2003, os arts. 2º e 5º da Emenda constitucional nº 47/2005 
e o art. 54-a, incisos i, ii, iii, e iV da lei complementar nº 39/2002, com 
alterações introduzidas pela lei complementar nº 49/2005; art. 37, §2º da 
lei nº 5.351/1986, c/c o V. acórdão n°.16.985/89 do TcE; art. 35, caput 
da lei n°. 5.351/86 c/c o art. 32 da lei nº 7.442/2010; art. 140, inciso iii 
da lei n°. 5.810/94; art. 131, §1º, inciso X da lei Estadual nº 5.810/1994, 
c/c parágrafo único do art. 36 da lei n°. 5.351/86; recebendo os proventos 
mensais de r$ 10.032,49 (dez mil, trinta e dois reais e quarenta e nove 
centavos), conforme abaixo discriminados:

Vencimento Base – 200h
aulas Suplementares – 48h
Gratificação de Magistério

Gratificação Progressiva – 50%
adicional por Tempo de Serviço –55%

Total dos Proventos

3.003,74
720,90

1.501,87
1.501,87
3.304,11
10.032,49

ii - os efeitos desta Portaria retroagirão a 1 de agosto de 2013, data do 
início dos efeitos da Portaria nº. 1.552/2013.
iii - os valores pagos a maior não serão objeto de restituição pela segu-
rada, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e 
Parecer nº 044/2013-ProJUr/iGEPrEV.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 767001

o Presidente do instituto do Gestão Previdenciária do estado do 
Pará – iGePreV, no uso das suas atribuições conferidas pelo decreto 
Governamental de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267 de 30/06/2020. 
considerando a atuação da Gestão e os princípios administrativo-
constitucionais da publicidade, eficiência e da transparência;
considerando o processo nº 0004756-17.2007.8.14.0301, o qual versa 
sobre ação ordinária de cobrança aforada pelo Sindicato dos Servidores 
Públicos Estaduais no Município de Belém – SiSPEMB, objetivando a 
condenação do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV em obrigação de fazer, correspondente ao pagamento mensal 
dos proventos de pensão percebidos pelos substituídos de acordo com 
a totalidade dos vencimentos ou proventos percebidos pelos servidores 
falecidos, e em obrigação de pagar, pertinente às diferenças de pensão que 
deixaram de ser percebidas no período de prescrição, a qual foi julgada 
procedente e transitou em julgado em 2016;
considerando que a ação movida atualmente encontra-se em fase 
de execução, com valores a confirmar no importe estipulado de R$ 
1.140.426.154,11 (Um bilhão, cento e quarenta milhões, quatrocentos e 
vinte e seis mil, cento e cinquenta e quatro reais e onze centavos); 
considerando, por sua vez, que quando na fase de conhecimento, as partes 
processuais livremente convencionaram e concordaram transacionar e 
suspender o referido processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para fins 
de contratação de perícia por este iGEPrEV acerca dos valores devidos na 
causa (id. 34283829); 
considerando que a perícia tangencia cerca 3.330 (Três mil e trezentos) 
processos individuais, os quais ensejaram a origem ao processo coletivo 
do SiSPEMB; 
considerando que a perícia ora contratada fora realizada nos exatos 3.119 
processos de beneficiários diversos abaixo elencados: 

MatrÍcULa NoMe
555223 aBiGail SaldaNHa MENdoNca
8815221 aBNEr aNdErSoN dE oliVEira Pacifico
8646111 aBNEr arTHUr BoTElHo raNdEl
8091111 aBraao fErNaNdES dE SoUSa
8505111 acacio da cUNHa NUNES
4204111 acEliNa corrEa caMPoS
7361121 acriSio rodriGUES loUrENco JUNior
3763111 ada rHoSSard dE lEMoS
4042111 adalcEiNda QUEiroZ roMEiro
7990111 adalGiSa frEiTaS dE SoUZa
2614111 adalGiSa roSa fErrEira
5396111 adElaidE aUGUSTa dE frEiTaS

2197111 adElaidE MiraNda doS SaNToS
7164241 adElaidE NoroNHa ViEira
4378111 adElia aBraHaM dE aSSiS
8053111 adElia clara BriTo doS SaNToS
6211111 adElia S.aNToS doS SaNToS
4129111 adEliNa doS SaNToS rodriGUES SaldaNHa
8487111 adEMilToN lUiZ rEiS NaSciMENTo
9239111 adEMilToN SaNToS rocHa
8941111 adEMir lEoMES PalHETa
5380111 adMa SoUZa caBral
10819121 adriaNa caBral oliVEira
7105221 adriaNa carrEira PESSoa
6483321 adriaNa KEllY SoarES GoNcalVES
9236111 adriaNa MaGalHaES da TriNdadE
7264111 adriaNa riBEiro fErrEira
6929111 adriaNNY lEiTE PaNToJa
7172111 adriaNo da SilVa NEGrao

4774 adriaNo fariaS doS SaNToS
9249221 adriElY SilVa loPES
8155111 afoNSo dE aNdradE PaNoN filHo
8666111 aGENor BENaSSUlY MorEira
4274111 aGlair SaNToS da SilVa
7264221 aGNa riBEiro fErrEira
1857111 aGoSTiNHa riBEiro NoroNHa
1670111 aGriPiNa alVES TUPiaSSU
4006111 aGUida Maia dE liMa
5582111 aGUiNaldo SardiNHa da SilVa
6545111 aida Marilla dE MENEZES HErMES
8239121 aida rEGiNa da SilVa caMPoS
3100111 aida TErEZiNHa loBaTo dE VaScoNcEloS
8921221 aJaKSE JoNES coSTa da SilVa
1429111 aladia dE SoUZa oToNi
5197221 alaidE da SilVa MoNTEiro
978221 alaidE dE MaToS foNSEca
8863111 alair coSTa BElo
9066331 alaN carloS da SilVa oliVEira
8548221 alaN diaS caSTro
7750141 alaNdEMBErG fariaS dE SoUZa
5633111 alBa SaNToS doS rEiS
6483111 alBElE SilVa SoarES
9019111 alBENicE diaS SENa
8862111 alBENiZE liMa laMEira
4765221 alBErTiNa BarBoSa do NaSciMENTo
8844111 alBErTiNa dE MEdEiroS SilVa
2247111 alBErTiNa fErrEira E SilVa
7045221 alBErTiNa SilVa BEZErra
7098111 alBErTo KEMil doS SaNToS JUNior
6969111 alBErTo riBEiro VallE
6449111 alBErTo rUBENS PErES doS SaNToS
8824111 alBiNo aUGUSTo alVES MoNTEiro
2919111 alcilEia raMoS dE oliVEira
5949221 alcilENE liMa dE MoraES
1107111 alciNa dE oliVEira cacElla MoTTa
6659121 alda irENE dE NaZarE da SilVa
7472111 aldrEdo GoNZaGa doS SaNToS
9066441 alESSaNdra rEGiNa da SilVa oliVEira
8731111 alESSaNdro ViNÍciUS coMErlaTTo
6872111 alETHEa BarBoSa PaNToJa
9149361 alEX NaZarENo MoNTEiro MacEiÓ
5463111 alEXaNdrE NoGUEira PirES
9614111 alEXaNdrE PEdroSo
7796231 alEXaNdrE roliM da SilVa oliVEira
8873111 alEXaNdrE VaZ daSSUNcao E SilVa
5351111 alEXaNdriNa cHaVES PErEira
195111 alEXaNdriNa ViEGaS dE MElo
5993111 alfrEdo Baiao riBaS
3082111 alfrEdo doS SaNToS SoUZa
7728111 alfrEdo NaSciMENTo MEdEiroS
2140111 alicE dE alMEida aTaliBa
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2067111 alicE fErNaNdES da SilVa
3042111 alicE MoNTEiro dE SoUZa

1677 alicE PaTricio araUJo riBEiro
6408111 alicE raMoS PaES
9282451 alicE ViaNa TElES
9355111 aliNE BaTiSTa cHarlET
9066251 aliNE da SilVa oliVEira
5869111 aliPia SalVador PErEira
687111 aloidEa MalcHEr do coUTo
8880111 alQUiNa MoNTEiro do NaSciMENTo
7795111 alTaMira criSTo ParaNHoS
6098111 alTaMira da SilVa coSTa
7059331 alTEMir da TriNdadE doS SaNToS dE MElo
1997111 alTiNa Maria GoMES
9109111 alViNo florENcio dE carValHo
9983111 alZair JUSSara NErY doS SaNToS
4024111 alZENira cardoSo doS SaNToS
5564111 alZira dE fraNca cardoSo
5866111 alZira diaS SaNToS
3014111 alZira liNHarES da PENHa
6513111 alZira Maia EricEira
354001 alZira NUNES da SilVa

10102231 alZira PaNToJa GoMES
12664111 alZira SilVa da coSTa
7961111 alZira SilVa da GaMa
3489111 alZiria ViaNa raBElo
7485111 aMado JoSÉ corrÊa
8640111 aMaNda EliZaBETE da SilVa cHaVES
5329341 aMaNda rEGiNa dE SoUZa Sa
4065241 aMaNda riBEiro dE MElo
7644211 aMaro roBErTo MaUES diaS JUNior
1131111 aMaSSi carrEra PalMEira
7039111 aMaUrY JorGE da SilVa QUEiroZ
3704111 aMElia BarBoSa BarroS
5350111 aMElia NUNES PaNToJa
3706111 aMErica dE alMEida Garcia
5346111 aMErica loPES riBEiro
8684111 aMiNada BENTES dE aNdradE
6715111 aMiNailZa da coSTa GalVao
8902111 aNa alicE NEVES roSa
10099111 aNa alVES da SilVa BriTo
6872121 aNa aNGElica PaNToJa dE carValHo
4123221 aNa BEaTriZ MElo dE fiGUEirEdo
1708111 aNa BriGida dE SoUZa PorTo
8485111 aNa caroliNa MoUra MiraNda
8477371 aNa caroliNE dE SoUZa PaNToJa
6391111 aNa cElia da SilVa MENdES
3507111 aNa cElia daS cHaGaS liMa
6061111 aNa cElia dE araUJo PiNTo BUarQUE
6672111 aNa cElia loBo PalHETa
9098111 aNa claUdia doS SaNToS BarBoSa da coSTa
5337111 aNa coElHo dE liMa
6543111 aNa criSTiNa daNTaS lEMoS
3681111 aNa do roSario SilVa
7451111 aNa fErrEira da SilVa
7221111 aNa fErrEira dE QUadroS liSBoa
8548111 aNa filHa araUJo diaS
4390111 aNa Garcia da SilVa
10191111 aNa GoMES lEal
6038111 aNa iZa PErEira fariaS
4487111 aNa KlaUTaU lEiTE
979111 aNa loBaTo lUcENa
8460111 aNa lUcia BraNdao dE MaToS
2186231 aNa lUcia BriTo dE MoUra
4464111 aNa lUcia coElHo da coNcEicao
3189111 aNa lUcia dE caMPoS MaTa
8521111 aNa lUcia MarTiNS araUJo
7046111 aNa lUcia MarTiNS da SilVa
8745111 aNa lUcia PiNHEiro dE SoUZa

6750111 aNa lUcia SaNTiaGo da SilVa
6905111 aNa lUcia ValENTE raMoS
1253111 aNa MacHado NaSciMENTo
8879111 aNa Maria BarroS da SilVa
6483241 aNa Maria corrEa liMa
1897111 aNa Maria da SilVa MoUra
6671111 aNa Maria dE oliVEira doMar
1989111 aNa Maria doS SaNToS SiMoES
7103111 aNa Maria MoNTEiro coSTa
6066111 aNa Maria MoNTEiro dE SoUZa
5444111 aNa Maria TriNdadE doS SaNToS
6493231 aNa MarlUcE da SilVa TEiXEira
6484111 aNa NEVES NoGUEira
157301 aNa PaNToJa diaS
9051331 aNa PaUla SilVa alVarENGa
8516111 aNa PErEira da coSTa
4944111 aNa PErEira dE MElo
8147111 aNa raYol dE MENdoNca
8532111 aNa riBEiro da SilVa
5987111 aNa riTa MarQUES BarBoSa
5327111 aNa rocHa dE SoUZa
4415-01 aNa roSa SoUZa MarTiN dE MEllo
7402111 aNa SElMa caSTaNHEira GoNcalVES
6733111 aNa ViToria calaNdriNi da coSTa
5845111 aNa ZilMa MarTiNS dE PaUla
5179111 aNadiaS dE oliVEira aTaliBa
2832221 aNadYr riBEiro doS SaNToS
5930111 aNalia aViZ da SilVEira
1271111 aNalia fEliX dE SaNTaNa
7806431 aNalU SoUZa oliVEira
5154111 aNaTalicia fErrEira dE BriTo coSTa
7017151 aNdErSoN da SilVa BarBoSa
7556111 aNdErSoN doS SaNToS TENorio
7180111 aNdErSoN JoSE SoUZa da SilVa
9282231 aNdErSoN ViaNa TElES
6296241 aNdrE do roSario SoUSa
4503111 aNdrE lUiZ d alMEida SilVa
8973111 aNdrÉ PiNHEiro dE alMEida
7053221 aNdrE ViTor dE SoUZa fErrEira
5701111 aNdrÉa oliVEira MacHado
6022111 aNdrEia arYTUZa da SilVa coSTa
10819121 aNdrEia caBral oliVEira
13165111 aNdrEliNa BraGa
4434111 aNdrEliNa SilVa doS SaNToS
6942131 aNdrESSa daNiElY doS SaNToS
5276111 aNdrESSa do carMo fariaS
9019121 aNdrESSa NaNdara SENa doS SaNToS
8763351 aNdrEW roMUlo BriTo PErEira
9282341 aNdrEY arTHUr ViaNa TElES
8500111 aNdrEY BrUNo cardoSo
6419221 aNdrEY coSTa carNEiro da cUNHa
7120111 aNdrEZa SoarES dE SoUSa
6237111 aNESia MEirElES dE MoraES
9546111 aNEZia caMPElo do NaSciMENTo SilVa
3556111 aNGEla aMoriM rodriGUES
5423111 aNGEla do Socorro MorEira SiMEao cHaGaS
7639231 aNGEla Maria da rocHa MElo
8963111 aNGEla Maria da SilVa ViEira
6680111 aNGEla Maria foNSEca MoTTa
7909111 aNGEla Maria MaToS doS SaNToS
8419111 aNGEla Maria PErEira GiMENES
7410111 aNGEla Maria SaMPaio frEiTaS
9463111 aNGElica JUSTa da SilVa
8926111 aNGElica SaraiVa SalES
6858111 aNGEliNa aNdradE doS SaNToS
6399221 aNGElo SaNTiaGo PiNTo
8570111 aNGElo SoarES dE BriTo BaSToS
6470111 aNiTa GalVao cardoSo
5013111 aNiTa rodriGUES dE VaScoNcEloS
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7489561 aNNa BEaTriZ ViaNNa da SilVa
7238111 aNNa Maria aMaral caValEro
4974111 aNNa SoarES cHENE
8791141 aNNE caroliNE MENdES PErEira
8791211 aNNE daYaNE MENdES PErEira
8730111 aNSElMo coSTa PiNHo
7138111 aNToNia alVES da SilVa
7313111 aNToNia aNicETa rodriGUES NoBrE
4988111 aNToNia BENEdiTa da SilVa SaNTaNa
9276111 aNTÔNia BENTa MacEdo SilVa
9002111 aNToNia cElia da SilVa BriTo
3365111 aNToNia clEidE da SilVa cUNHa
7083111 aNTÔNia da rocHa MEdEiroS
7846111 aNToNia dE oliVEira fErrEira
3291111 aNToNia dE oliVEira frEirE
4178111 aNToNia dE SoUZa fErrEira
7618111 aNToNia dE VaScoNcEloS BarroS
8968111 aNToNia do Socorro SiQUEira dE oliVEira
8216111 aNToNia dUarTE doS SaNToS
5078111 aNToNia EMiliaNa dE SoUSa
5075111 aNToNia EUNicE dE SalES MorEira
4788111 aNToNia fEio dE oliVEira
8915111 aNTÔNia HElENa da SilVa SaNTa BriGida
8660111 aNToNia irENiTa dE oliVEira aMoriM
9259111 aNToNia iriSMa riBEiro GoMES
8491111 aNToNia liMa dE SoUZa
7339111 aNToNia loPES MorEira
7916111 aNToNia Maria BriTo BENTES
7230111 aNToNia Maria da SilVa

371459012 aNToNia MarTiNS do NaSciMENTo
5184111 aNToNia MENdES PiNHEiro PErEira
5805111 aNToNia NaZarE SaraiVa ViNHaS
3428111 aNToNia NEGrao oliVEira
7638111 aNToNia oliVEira fErrEira
7980111 aNToNia PErEira SilVa
7323111 aNToNia PiMENTEl ToBiaS
2201111 aNToNia riSoMar MoNTEiro NaBor
7018111 aNToNia SoarES dE caSTro
7864111 aNToNia SoUZa da rocHa
6250341 aNToNia SUElY riBEiro fErrEira
6366111 aNToNia TEiXEira riBEiro
6107111 aNToNia ViEira dE SoUZa
9121111 aNToNiEllE THaMYrES QUadroS do roSário
9153111 aNToNiETa dE fraNÇa SaMPaio MaToS
1783111 aNToNiNa BriTo frEiTaS
215256 aNToNiNo PEiXoTo dE oliVEira
2581121 aNToNio aQUiNo da SilVa
2697291 aNToNio aUGUSTiNHo rodriGUES dE Sa
6478111 aNToNio aUGUSTo airES coSTa
7169111 aNToNio caNaViEira fErrEira
8568111 aNToNio carloS BlaScHi
8530111 aNToNio carloS NEVES coSENZa
7011111 aNToNio cUNHa MoiTa
8615111 aNToNio daS GracaS MacHado
9512111 aNToNio dEJaYlSoN GoMES rEiS
8885111 aNToNio doS SaNToS roMaNo
6112111 aNToNio ENEaS rodriGUES dE SoUZa
6986111 aNToNio fariaS TaVarES
8722111 aNToNio fErNaNdo coElHo do ValE
3071231 aNToNio fErNaNdo MaciEl caNElaS
9118111 aNTÔNio lira da crUZ
6588121 aNToNio NaZarENo SilVa da SilVa
5768111 aNToNio orlaNdo dE caSTro
5982131 aNToNio PEdro caBral fErrEira SilVa
8919111 aNToNio raiol PalHETa JUNior
7812111 aNToNio raMoS PiMENTEl
7709111 aNToNio ricardo da SilVa
7630111 aNToNio rodriGUES da SilVa
5640111 aNToNio rodriGUES dE SoUZa

8847111 aNToNio SiNfroNio da PaiXao
8340111 aNToNio TriNdadE da cUNHa
7019111 aNToNio ViEira dE SoUZa
4353111 aNToNio ViTor dE alMEida colarES
2658111 aracY araUJo dE Sa
7038111 arcEliNo aBElo dE SoUZa
3893111 arGENTiNa PaTricia rEZENdE MalaTo
6642111 ari PErEira fEio
9122111 ariNaldo dE aSSiS BarroSo SiQUEira
4779341 ariNaldo fErNaNdES raMoS
9055111 ariSTEU da cUNHa faVacHo
8599111 ariSTEU rodriGUES fariaS
6321111 ariValdo faVacHo fErrEira
6386111 arlETE BorGES fErrEira
3861111 arlETE dE JESUS XaViEr
1858111 arlETE faTiMa NaSciMENTo BaSToS
6597111 arlETTE lEal HErVEY
8782111 arliNdo MoNTEiro caMPoS
7279111 arMaNdo da SilVa cHaVES
8917111 arMaNdo da SilVa NUNES
8750111 arMaNdo fErrEira
6961111 arMaNdo fraNKSiNEY JardiM SaldaNHa
7779111 arMENia oliVEira corrEa
6619111 arMiNda BraZao MENdES
3370111 arMiNda dE oliVEira MoNTEiro
934111 arMiNda dE oliVEira TaVarES
6810111 arNaldo PErEira
532221 arria raPoSo MErcES
1131431 aSTrEa carrEra PalMEira
8908111 aSTroláBio alVES dE caSTro
7739111 aSTroMira criSTo doS SaNToS
5436111 aTlaNTidES doS aNJoS MaUES diaS
2888111 aUda lUcia SaNToS BarroSo
2606111 aUdiNora dE SoUZa coSTa alEXaNdrE
7165111 aUNEida HolaNda dE SoUZa coHEN
5544111 aUrEa daVid dE SoUZa GUiMaraES
4693351 aUrEiZa fariaS alVES
5870111 aUrElia SErrao dE MiraNda
6015111 aUrENicE MiraNda dE SoUZa
9239331 aUriNETE SaNToS rocHa
9009111 aUriNEY fErNaNdo rodriGUES
6846111 aUrora dE liMa MoUra
5790111 aUrora MarQUES da SilVa
8573111 aZaMor SilVa loPES
2698241 BarBara cardoSo PalHETa
7687221 BarBara caroliNE corEcHa BaSToS
7269111 BaSilia Maria PErEira
7934111 BaSilio fErNaNdo VErGoliNo GiordaNo
6623111 BEaTriZ da SilVa SoUSa
1822111 BEaTriZ dE alMEida fErrEira
7542111 BEaTriZ dE SoUSa fErrEira
3731111 BEaTriZ fErrEira cUNHa
6287111 BEaTriZ fErrEira da SilVa
8844221 BEaTriZ MorEira da SilVa
2410111 BEaTriZ SiQUEira GUErrEiro
6375111 BElENiTa PiNTo dE MENdoNca coElHo
401111 BEliSa Maria NaZarETH MoUra lEMoS dE SoUZa
6751111 BEliZia dE oliVEira BaHia
1092111 BENEdiTa aNa PiNHEiro da SilVa
7262111 BENEdiTa coSTa lEiTE
748111 BENEdiTa da SilVa aBrEU
5850111 BENEdiTa da SilVa caValcaNTE
5522111 BENEdiTa dE JESUS coSTa dE MacEdo NoraT
7953111 BENEdiTa dE oliVEira caBral
9299111 BENEdiTa dE SoUZa frEiTaS dE aBrEU
3916111 BENEdiTa diaS NaSciMENTo
12291111 BENEdiTa do carMo BacHa alMEida
5447111 BENEdiTa do Socorro doS SaNToS fErNaNdES
10194111 BENEdiTa lEoNir fErrEira da SilVa
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2911111 BENEdiTa liMa da rocHa
8939111 BENEdiTa MaGalHaES NaSciMENTo
7324111 BENEdiTa MarTiNS dE carValHo SaNToS
6856111 BENEdiTa MarTiNS PaNToJa
2473111 BENEdiTa MiraNda ViaNa
6236111 BENEdiTa MoNTEiro doS SaNToS
295310 BENEdiTa MoUra dE SoUZa
2976111 BENEdiTa NEVES alMEida NaSciMENTo
5485111 BENEdiTa NoGUEira da SilVa
4194111 BENEdiTa PiNGarilHo caldaS
2510111 BENEdiTa rodriGUES BarBoSa da cUNHa
5981221 BENEdiTa SilVa
7286111 BENEdiTa Tarcila doS SaNToS da SilVa
5803111 BENEdiTo BiTENcoUrT da SilVa
5771111 BENEdiTo da SilVa
5336111 BENEdiTo da SilVa Bordo
6070111 BENEdiTo doS SaNToS SilVa
8551111 BENEdiTo fErrEira doS SaNToS
6248111 BENEdiTo fErrEira lEal
6912111 BENEdiTo liSBoa GalVao
9712111 BENEdiTo MaToS aMaral
9238111 BENEdiTo WilSoN da SilVa MENEZES
8842111 BENViNda fErrEira doS SaNToS Maia
5468111 BErNadETE caNEla dE carValHo
5244111 BErNadETE VaScoNcEloS dE oliVEira
7337111 BErNardiNo MarQUES dE oliVEira
9959111 BErNardo SiQUEira SErra
9405331 BiaNca SaNToS dE aSSiS
8048111 BiaNor dUarTE da SilVa
9085111 Biraci alVES MarTiNS
6173111 BlaNdiNa fErrEira GoMES
7293111 BlaNdiNa PoNTES daS NEVES MElo
9091111 BraSiliNa GalVao dE SoUZa
990111 BraSiliNa GoNcalVES doS rEiS
8896111 BrENda ElZa SaNToS SilVa
8896121 BrUNa ElZa SaNToS SilVa
8249231 BrUNo ricardo PaiVa NoBrEGa
5455221 cairo SErGEY MacHado
8305111 caMilo JoSE dEldUQUE PiNTo
1007111 caNdida alVES aZEVEdo Maia
5744111 caNdida dUarTE da cUNHa
8158111 caNTidio loPES fErrEira
7017131 carlESoN da SilVa BarBoSa
5141581 carloS aNdrE dE frEiTaS GoMES
9300111 carloS cardoSo dE PaUla
9278111 carloS daNTaS JUNior
5631111 carloS EdMUNdo dE liMa BraGa
4286281 carloS JoSE GUSMao dE oliVEira
5679111 carloS MacHado PiMENTEl
8923111 carloS PEdro dE SoUSa
6440111 carloS ProcoPio lEiTE
5648221 carloS rafaEl loBo da SilVa
8559221 carloS roBErTo da SilVa crUZ NETo
6331111 carMEliNa iEda cHErMoNT dE MEllo
6854111 carMEliTo rocHa do ESPiriTo SaNTo
1982111 carMEM GoUVEa do aMaral
5681111 carMEM loPES riBEiro
5138111 carMEM SUElY alVES MENdoNca
6852221 carMEN BaTiSTa TEiXEira
596124 carMEN MarQUES dE MEllo
8655111 carMEN NaZarE da coSTa fErraZ
8639111 carMEN oliVEira doS SaNToS
2908331 carMEN SilVia TEiXEira SEiXaS
5141111 carMoSiNa doS SaNToS GoMES
9093111 caroliNE BrENda MENdES coElHo
8960111 caroliNE PiNTo riBaS
1632111 caSToriNa fErrEira GUiMaraES
4611111 caTariNa coNcEicao SidriM doS SaNToS
6449231 caTariNa coNcEicao SidriM doS SaNToS

4926111 caTHariNa corUMBa ViEira
1092111 caUE alVES MENdoNca
7973111 cEcilia aNToNia dE MElo rodriGUES
6515111 cEcilia coNcEicao doS SaNToS PESSoa
3357111 cEcilia daMaScENo
650111 cEcilia GUEdES dE SoUZa fraNco
2269111 cEcilia MorEira dE aVElar

4574 cEcilia PiNTo da SilVa
1697111 cEcilia rEiS oliVEira
1958111 cEcY BoTElHo dE MoraES
5105111 cEldY cEPEda dE araUJo
1474111 cElEciNa dE alMEida GoMES PacHEco
157111 cElESTE cUNHa da SilVa
2760111 cElia alMEida arGolo
1370111 cElia aMaral MarTiNS dE MiraNda
5615111 cElia aUGUSTa PalHa dE MiraNda
9218111 cÉlia daS cHaGaS NEVES
500111 cElia dE carValHo MESQUiTa
6578111 cElia dE JESUS coSTa caSTro
5445111 cElia diaS dE araUJo
5466111 cElia Maria dE SoUSa diaS
6780111 cElia Maria fErrEira dE fiGUEirEdo
7359111 cElia roSa crUZ BarBoSa
3836111 cElilZE doS SaNToS PaiVa
3698111 cEliMENE foNSEca liMa
2092111 cEliNa alVES BiTTENcoUrT
3032111 cEliNa caValcaNTE BorGES
9013111 cEliNa roMaNo dE SoUZa
7723111 cEliNa SilVa da coSTa
363111 cEliNa SoUZa dE MElo
9143111 cElSo MENdES fraNcES
2846111 cErES lEiTE colarES
4374111 cESar aNdrEi MoraES doS SaNToS
8788111 cESariNo SilVa dE oliVEira
4532111 cEZariNa cHaar HacHEM cHaVES
3159111 cEZariNa Nicacio caBral
4809121 cicEra diaS do NaSciMENTo SilVa
7127111 cicEro MENdES dE oliVEira
5699441 cidalia BaTiSTa fraNca
5699231 cidalia loBo BaTiSTa
3070111 cidaliNa ViEira dE MoUra
4886111 cila alEiXo HaBiB
3035111 cilda do ESPiriTo SaNTo MaUES
7936111 ciPriaNo GoNcalVES dE frEiTaS
4159111 cira NaSciMENTo diaS
2832111 clara aGUiar BENcHiMol
4927111 clariSSE rodriGUES doS SaNToS
8876111 clariSSE SaNToS dE SoUZa
4704111 claUdETE Maria fiGUEira da coNcEicao
2984111 claUdiNa MarQUES VilEla
7921111 claUdio aNdErSoN MarTiNS SaNToS
2813111 claUdio fUrTado NaSciMENTo
8075111 claUdio NaZarENo da coSTa MoNTEiro
8910351 claUdio rENNEr MENdoNca arraES
1668111 claUdoMira lEiTE dE SoUZa
7012111 claYdiaNE TEiXEira MadUrEira
6985231 claYToN da coSTa MaXiMo
857111 clEa doS SaNToS cHaGaS
1139 clEa Maria MElo dE BriTo

4422111 clEia da SilVa SaNToS
1462111 clEia liMa dE SoUZa
1040111 clENES NoGUEira PErEira
9017111 clEUZa Maria NEGrao dE alMEida
8421231 clEVErSoN doS SaNToS rodriGUES
4495111 coNcEicao dE Maria BraGa MarQUES
6177111 coNcEicao dE Maria rocHa caBral
8736111 coNcEiÇÃo do Socorro da crUZ cardoSo
7851111 coNcEicao fErrEira loPES doS SaNToS
3557111 coNcEicao PaZ dE liMa
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106111 coNSTaNcia BarBoSa da SilVa
4398111 coNSTaNcia GUiMaraES dE oliVEira
7499111 coNSTaNTiNo dE SENa caMPoS
8039111 coriNa SilVa dE SoUZa
4673111 crEScENcia da SilVa fariaS
3671241 crEUSa Maia MarTiNS
4413111 crEUZa dE araUJo SoUZa
1974111 crEUZa Maria BarroS SaNToS
582111 crEUZa PErEira dE aNdradE

11602111 crEUZa SaNTaNa da SilVa
9192331 criSTiaN dE oliVEira ViEira
8279111 criSTiaNE dE JESUS MarQUES do carMo
6522131 criSTiaNE lilia SiQUEira dE carValHo
7231111 criSTiaNE Sofia Madorra fraiHa
7730221 criSTiaNo SoarES dE caSTro
6506351 criSTiNa BarroSo SaNTiaGo
9114111 criSTiNa cardoSo da coSTa
6590111 criSTiNa do Socorro dE liMa MorENo
5356111 criSTiNa PirES TEiXEira MiraNda
5636111 cYrYlo dE JESUS do ESPiriTo SaNTo
6404111 dacilENE QUEiroZ dE SoUZa
3804111 daGMar PirES EliaS
7567231 daiaNE BraGa da coSTa
7908141 daiaNE rocHa da SilVa
6933111 dair doS SaNToS NEGrao EMiM
4466111 daldiNa cUENTro coSTa
4916111 dalicE SaNcHES PUrEZa
7908111 dalMaria rocHa SilVa
8291111 dalVa coElHo MorEira
6467111 dalVa MarcEla VaScoNcEloS da SilVa
4610111 dalVa Maria alMEida BaTiSTa ParEira
4676111 dalVa Maria fErNaNdES SoarES
8024111 dalVa Maria MoTa loBaTo
2971111 dalVa MoNTEiro aZEVEdo
4348111 dalViNa cardoSo MiraNda
5404111 dalZira SilVa dE SoUZa
3016111 dalZira ViEira PoNTES caValcaNTE
7974111 daMiaNa alVES doS SaNToS
7159111 daMiaNa fraNcoliNo rodriGUES
6988111 daNiEl dE caSTro liMa
8741121 daNiEl JoNaTa alMEida coSTa
8057111 daNiEla da SilVa SaNToS
7567451 daNiElE BraGa da coSTa
7489351 daNiEllE fErrEira da SilVa
9498131 daNila liMa MElo
7118221 daNilo BoTElHo MENEZES NETo
7384221 daNilo corrEa dE aNdradE
5699351 daNilo fariaS cardoSo
4139111 darci SilVa fErNaNdES
1253221 darcila MacHado NaSciMENTo
6154111 darcY cardoSo dE oliVEira
7521111 darcY dE oliVEira lEMoS raiol
5813111 darcY doS SaNToS ModESTo
8523111 daria PiNHEiro dE SoUSa
5978111 dario PErEira alVES
9026111 daVi PiNHEiro loBaTo
7080121 daYaNE dE NaZarE alVES da coSTa
8197241 daYaNNE SaMara coSTa Garcia
1120111 daYSE EdiTH rodriGUES SoarES
7287111 daYSE ViToriNa laGES liMa dE aQUiNo
8723131 daYSoN lUiZ PiNHEiro da SilVa
6610111 dEa ViToria crUZ da PaZ
9210111 dEBora cardoSo loBaTo
8737241 dEBora criSTiNa dE JESUS BEZErra
7079271 dEBora da SilVa GoMES
6901111 dEiSE MarQUES ValENTE
99221 dEJaNira fariaS BriGlia

5192111 dEJaNira NEVES dE araUJo BoTElHo
6434111 dElci dE oliVEira MoUra

1474331 dElMa GoMES PacHEco
4209111 dElMa Maria loBo SilVa
6434221 dElMa NaHYara dE MElo MoUra
8618111 dElZE doS SaNToS PiNHEiro
3077121 dElZUiTE cordEiro cElSo
7337221 dENiS coSTa dE oliVEira
8935141 dENiSE criSTiNa NUNES PaiXÃo
7126111 dEoclEciaNo frEiTaS da SilVa
5041111 dErBia SilVa doS SaNToS
7738111 dErcElENE Maria BEGoT lUZ
8913111 dErMa laGES BraGa
2573111 dEUSariNa carValHo doS SaNToS
1406221 dEUSariNa GoNcalVES SiQUEira da SilVa
5262111 dEUSUlEa iriNEU doS SaNToS
5484111 dEUZa Maria da SilVa SaNToS
8299111 dEUZaNira doS SaNToS oliVEira
6972111 dEUZariNa da SilVa PENa
6901321 dEYVid MarQUES ValENTE
8775241 dHUlia criSTiNa aNdradE MoNTEiro
4552111 diaNa PlaToN aNJoS
7981231 diaNNE caroliNE liMa dE SoUZa
8564221 diEGo BrUNo dE aTaÍdE lEal
8529141 diEGo dE MaToS
8752121 diEGo doS aNJoS coSTa
6502341 diEGo EMaNUEl MoNTEiro MaGalHaES
908111 dilariMar SarMENTo doS SaNToS SoUZa
5252111 dilcE dE oliVEira MoraES
6735111 dilcY roSa doS SaNToS
6493111 dilMa Maria oliVEira doS aNJoS aNTUNES
9028111 dilMa MoNTEiro dE MoraES fErrEira
8742111 dilSoN dE MacEdo fErNaNdES PENEdo
4465111 diNa araUJo da SilVa
6768111 diNa da SilVa araUJo
5667111 diNa raiMUNda doS SaNToS SilVa
4695111 diNair doS SaNToS rodriGUES
4254241 diNair MacEdo oliVEira
8193111 diNalVa da SilVa coSTa
7455111 diNora SaNToS da coSTa
1086111 diocEliS caSTro E SilVa
8682111 dioGo da SilVa MiraNda
9200111 dioliNo dE frEiTaS BarBoSa
6559111 dioNiSia SoUSa GUiMaraES
3236111 dioNiZia dE BarroS PiMENTEl
8638111 diracY da crUZ MiraNda
8978111 dircE Maria NaZarENo aNTUNES araUJo
5618111 dirciNHa MarQUES rodriGUES
3305111 diVa BoUlHoSa riBEiro
2773111 diVa fEliX BraSil
6960111 diVa Maria SaNTiaGo doS SaNToS
8814111 diVaNi SilVa raMoS
8043211 diVaNil coNcEicao da SilVa BraSil
8172111 dJacira dalViNa SilVa da cUNHa
8757111 dJalMa corrEa da foNSEca
9312111 dJalMa GoMES da SilVa
3087111 dJaNira riBEiro dE SoUZa
2087111 dolorES dE carValHo GoNcalVES
3436111 dolorES liMa cardoSo
8544111 dolorES SilVa dE MaGalHaES
9450111 doMiNGaS doS PaSSoS NaSciMENTo
5417111 doMiNGaS MaciEl ViEira
3750221 doMiNGaS PErEira dE oliVEira
7579211 doMiNGaS PiNHEiro olaYa
3073111 doMiNGaS SiloS MElo dE caSTElo BraNco
4779221 doMiNGoS dE JESUS fErNaNdES raMoS
8606111 doMiNGoS MENdES carNEiro
9074111 doMiNGoS PiNHEiro SoarES
3690111 doNaTa rodriGUES loBao
698111 doNaTila fiGUEira dE MElo
7461111 doNElia GoNcalVES dE frEiTaS
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8650111 doNiTa coNcEiÇÃo fErrEira carNEiro
6792111 doraci Maia MENEZES
4417111 doraci riBEiro GUiMaraES
256111 doracY MaGdalENa rodriGUES dE fiGUEirEdo
8412111 doracY rodriGUES dE caMPoS MaToS
2358111 doralicE caBral loBo
8813111 doralicE PiNTo TriNdadE
2947111 dorcaS TaBiTa dE liMa carValHo
6931111 dorilENE PaSSoS PiNHEiro
1474221 doriS GoMES PacHEco
7567341 doUGlaS BraGa da coSTa
1070111 dUlcE BarroS da coSTa
2946111 dUlcE carValHo fErrEira
9702111 dUlcilEia roSa do NaSciMENTo rocHa
2025111 dUlciNEa dE aSSUNcao NaSciMENTo
4451111 dUlciNEa fariaS dE oliVEira
10398111 dUlciNEa SaNTiaGo da PENHa
7741111 dUlciNEia coElHo corrEa
6427111 dUlcirENE coElHo da coSTa
5538111 dUrcEliNa SilVa doS SaNToS
5899111 dUrValiNa coNcEicao MiraNda
2238111 dUrValiNa GraciaNo dE SoUZa
8723121 dYliaNE PiNHEiro da SilVa
7273221 dYrcEa dE NaZarETH BriTo NoBrE
306111 EBlaNTiNa MoNTEiro dE SoUZa
6351221 EdElil ViEira TaVarES
3419111 EdElZira loPES do NaSciMENTo
6715141 EdENilZa da coSTa GalVao
5351351 EdEr doS rEiS PErEira
8154111 EdEr MarcElo dE liMa
8522361 EdiclEoSoN oliVEira fUrTado
6108111 EdiGlEUMa dUlcE coSTa da MoTa
6948331 EdilaiNE caETaNo dE BarroS
9039111 EdilBErTo MoNTE PiMENTEl
8141451 EdilENE Maria doS SaNToS BriTo
7527111 EdilEUZa MiraNda alcaNTara
9882111 EdilEUZa MiraNda riBEiro
8718111 EdilEUZa NaSciMENTo dE liMa
6825111 EdilMa PorTilHo da SilVa
6764111 EdilSoN coSTa da crUS
8481231 EdilSoN dE liMa MaGalHaES
6580111 EdiNaldo daS GracaS da crUZ GoMES
3247221 EdiNEUSa carValHo MoUrao
5427111 EdiSa dE SoUSa MaroJa
3752111 EdiTE rocHa dE araUJo
948111 EdiTH cUNHa da SilVa
6073111 EdiTH fiGUEirEdo aQUiNo
565111 EdiValda BorGES dalTro
9615131 EdiVaN cardoSo da SilVa
8522171 EdiVaN oliVEira fUrTado
7527261 EdiVaNdro fErrEira doS SaNToS
25501111 EdMEE coUTo da rocHa
8235111 EdMilSa da SilVa oliVEira
1641111 EdNa alair BiTTENcoUrT coHEN
1970111 EdNa liMa PErEira
5258111 EdNa Maria BraGa MorEira
8953111 EdNa Maria da SilVa liNS
9615121 EdNEi cardoSo da SilVa
5425111 EdNEUZa SoUZa doS SaNToS
7388221 EdSoN coSTa Garcia
6948111 EdSoN fraNciSco PErEira dE BarroS
8996111 EdSoN HENrEiQUE aMaral doS SaNToS
5848111 EdSoN roBErTo dE caSTro
8931111 EdSoN SaNToS TaMaNdarÉ
8706111 EdUardo PENaforT da SilVa
7489671 EdUardo raPHaEl oliVEira da SilVa
6784261 EdValdo fUrTado GUEdES
9655111 EdValdSoN fUrTado dE SaNTaNa
8764111 EdVaNdra loPES da SilVa

9256111 EdWard dE araUJo PErEira JUNior
28111 EdWirGES coSTa MalTEZ

3970111 EdYlENE Maria dE la roQUE SoarES
7017241 ElaiNE da SilVa BarBoSa
8822221 ElaiNE fErrEira doS SaNToS
6821111 ElcE faTiMa dE fraNca
8559111 EldMir dE SoUZa NiNa NETo
1316111 ElEaNor PENalBEr caSTilHo
5539111 ElEM Maria loPES fEiToSa
9607111 ElEoNora raiMUNda BraZ dE carValHo
8589111 ElEUNil raMoS da coSTa
5197111 Eli liMa MoUra
6556111 EliaNa cardoSo da SilVa
4325111 EliaNa dE alMEida crUZ
4554111 EliaNa do Socorro SErENi
8415121 ElidiMar dE alMEida Gaia
6918111 EliENE GoMES doS SaNToS
4692111 EliETE alVarES alMEida
5302111 EliETE GoES da coSTa
8415111 EliEZEr dE alMEida Gaia
8040111 EliNiSMar VEraS dE araUJo
8777111 EliS MaNUEla rodriGUES BiTTENcoUrT
3442351 EliS Maria GoNcalVES SoUZa
1011111 EliSadElia PErEira MoNTEiro
7192111 EliSSaNdra da SilVa liMa PiNHo
3560111 EliTa loPES dE liMa
9594111 EliZaBETE MarQUES dE JESUS
8572111 EliZaBETH da SilVa E SilVa
6947111 EliZaBETH GoUVEia dE PaUla
5455111 EliZaBETH MENdES frEiTaS
4354221 EliZaBETH MENdoNÇa diaS dE aMoriM
5629111 EliZaBETH PaiVa BaraUNa
7558111 EliZaBETH rEGiNa cEciN PiNTo da SilVa
5324111 EliZaNGEla MoNTEiro da SilVa
9035111 EliZENE alMEida dEZiNcoUrT
4400181 EliZETE TEiXEira MorEira
8344111 EliZia MaUricia dE SoUZa cordEiro
7850111 EloilMa rodriGUES da SilVa
8558111 ElVira fErNaNdES dE liMa
2995111 ElY NaZarE dE SoUZa MarVÃo
2573111 ElY PiMENTEl cardoSo
4049111 ElYEdE BaGUNdES BaraTa
6957111 ElZa alVES PErEira
7868111 ElZa BarBoSa dE MoraiS
4388111 ElZa coSTa da SilVa
4651111 ElZa coSTa dE oliVEira
7074111 ElZa da coNcEicao rocHa PirES
2554111 ElZa dE MElo caValEiro dE MacEdo
1707111 ElZa dE VaScoNcEloS BraGa
8701111 ElZa GoNÇalVES araÚJo
6318111 ElZa Maria caValcaNTE dE MaToS
6506571 ElZa Maria rodriGUES PiNa
6232111 ElZa Maria SoarES do NaSciMENTo
6308111 ElZa roSa da SilVa oliVEira
875111 ElZa ViNHoTE fiGUEira
7644121 ElZilENE dE araUJo MaUES diaS
5293111 ElZiNa Maria doS SaNToS PaiVa
5452111 EMaNoEl carValHo falcao
8236231 EMaNoEla GoNÇalVES BriTo
7687131 EMaNUEllE corEcHa BaSToS
8672331 EMaNUEllE corrEa dE oliVEira
7848111 EMilia corrEa loPES
3495111 EMilia dE SoUZa MarTiNS SilVa
5449111 EMilia YolaNda dE MENdoNca rocHa
2909111 ENEdiNa loUrENÇo MElo ViaNa
12483111 ENEdiNa MarQUES
4647111 ENEdiNa oliVEira NaSciMENTo
3808111 ENEida lUcia MESQUiTa coSTa
5779221 ENidE da SErra MaToS MarTiNS
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3990111 ENildE aNGEla PiNTo da foNSEca
5428221 ENio MalaTo dE SoUZa
1977111 ENir MorEira caValcaNTE
7326111 ENocK SoUZa
6240111 ENY doS SaNToS fErrEira
8943111 EPaMiNoNdaS daMaScENo cUNHa
8741341 ErcilENE MElo araUJo
6000111 Ercilia MElo dE oliVEira
3522111 ErciNa MiraNda diB
7619111 ErEciNa BriTo KaUffMaNN
8434111 ErEMiTa dE oliVEira MENdES
3912111 ErEMiTa NaZarÉ fraNÇa dE fraNÇa
5639111 ErEMiTa NaZarE SilVa coSTa
7095111 EriKa criSTiNa coNcEicao ProGENio
488111 EriValdo diNiZ Baia
8642111 ErMiTa dE BarroS dE aNdradE
5780111 ErMiTa dE MoraES lEal
5097111 ErNESTiNa caBral GEMaQUE
3515111 ErNESTiNa TaVarES
2305111 EroNdiNa Maria da coNcEicao aGUiar
3368111 EroTildE MaGNo BarroSo
7425121 ESaN aUGUSTo da SilVa ESTEVES
5101111 ESMaEliNo GoMES doS SaNToS
4206111 ESMEralda BarBoSa dE MoUra TriNdadE
8851111 ESMEralda daS GracaS liMa dE SENa
7752111 ESMEralda SardiNHa MarQUES
8003111 ESMEralda ViEira VaScoNcEloS
8355111 ESMEraldo TEiXEira da SilVa
1957111 ESTEliNa cardoSo MoNTEiro
7967111 ESTEliTa alVES da SilVa
2876111 ESTEliTa aUrEa dE SoUZa BriGido
1979141 ESTEliTa Maria riBEiro
7569111 ESTEliTa PorTo liMa
4397111 ESTEr MarTiNS daNTaS
1263111 ESTHEr fErNaNdES da SilVa
4853111 ESTHEr PorTal fraNco BEllEZa
3691111 ETElViNa da SilVa MENEZES
1488111 ETElViNa dE SoUZa JaNaU
167111 ETElViNa faUSTo da SilVa corrEa
8576111 EUclidES SoarES dE oliVEira
3771111 EUdalia do Socorro araUJo lEiTE
2245111 EUfraSia riBEiro daMaScENo
2842111 EUfroSiNa dE orTiZia MENdES
7267111 EUlalia carValHo SErEJo
3148111 EUNicE cHaVES Garcia
8901111 EUNicE coElHo da rocHa
4741111 EUNicE doS rEiS diaS
3649111 EUNicE doS SaNToS liMa
6015241 EUNicE foNSEca da cUNHa
4090111 EUNicE GalVÃo caMPoS
5428111 EUNicE MalaTo dE SoUZa
4168111 EUNicE MoNTEiro da GaMa
3589111 EUNicE PiNHEiro GadElHa dE liMa
9269111 EUNicE SilVa fErNaNdES
3015111 EUridicE PErEira doS aNJoS
7229111 EUrYdicE dE PiNa PESSoa
7608111 EUSEBia PErEira doS SaNToS
2956111 EUZEBia da SilVa MENdES
8656111 EVa aNdErSEN PiNHEiro
1939111 EVa caSTor MarTiNS
8580111 EVa doS SaNToS SilVa
4268111 EVaNGEliNa dE MoraES liMa NaSciMENTo
7987111 EVaNilda BaTiSTa dUarTE
3423111 EVaNildE da SilVa
689111 EVariNa Maria caBral dE MoUra
2560111 EVEraldo dE oliVEira aNGEliM
8795111 EVEraldo MoNTEiro doS SaNToS
8835121 EVErToN lUiS BriTo frEirE
1743111 EXPEdiTa SoarES PErEira dE MElo

8669111 EXPEdiTo Prado dE fariaS
8325111 EZEQiEl SilVa
9255111 faBiaNa dE fáTiMa SilVa raMoS
7993131 faBiaNa JaMilY SENa BraGa
4209221 faBiaNE TriNdadE da SilVa
8934111 fáBio alBUQUErQUE da SilVa
5009111 faBio allaN BraGaNca BENTES
9507121 fáBio daMaScENo PaMPloNa
6573121 faBio HENriQUE dE araUJo MaToS
9702221 faBricio SilVa rocHa
6239111 faTiMa do Socorro dE oliVEira fariaS
5820111 faUSTa NEoMESia rodriGUES dE SoUZa
8474111 faUSTiNa dE MiraNda MElo
8733111 faUSTo MarQUES MENEZES
7963111 faUSTo MoraES da roSa
5716111 fEliPa oEiraS da coSTa
8327111 fEliPa riBEiro doS SaNToS
9469111 fEliPE coSTa da SilVa
6939241 fEliPE doS SaNToS VilHENa
8844331 fEliPE MEdEiroS da SilVa
9467231 fEliPE SilVa do roSário
8687111 fEloMENa MElo dE liMa
7365221 fErNaNda GaBriEla da SilVa laVor
6724111 fErNaNda WalENa HENriQUE
7400331 fErNaNdo alEX SoUZa QUEiroZ rEiS
5899231 fErNaNdo dE oliVEira MiraNda
8916111 fErNaNdo MorEira da coSTa
8831111 filoMENa BarroS BraGa
5923111 filoMENa do Socorro daVid GoNcalVES
3643111 filoMENa SoUZa roSa
7626111 filoNila diaS dE SoUZa
125111 firMiNa dE MElo rodriGUES
9046111 firMo dE aNdradE liMa
6770111 flaMiNia GoNcalVES SaNTaNa
7054221 flaVio caVaca loPES riBEiro
8060131 flora SilVa doS SaNToS
2800111 floracY caSTElo dE SoUZa carValHo

725 floriaNa coSTa
5225111 floriNda BEaTriZ SiMoES
1012111 floriSBEla da coNcEicao raMoS
9421111 floriSValdo alMEida
8605111 fraNcEliNa da coSTa GoNcalVES
8770111 fraNcEliNa dE faTiMa corrEa da SilVa
2327111 fraNcEliNa SilVa araUJo
9078541 fraNcENildE PadilHa PiNHEiro
5879121 fraNciNEiZE criSTiaNE GoNcalVES cardoSo
3206111 fraNciSca alMEida do MoNTE
7484111 fraNciSca alMEida GoMES
4742111 fraNciSca alVES da SilVa
8481111 fraNciSca alVES dE liMa
4004111 fraNciSca aNdrE GalUcio
6312111 fraNciSca BorGES dE MElo
956111 fraNciSca cardoSo dE SoUZa
5259111 fraNciSca cordoVil caBral
9033111 fraNciSca da crUZ SoUZa
9096111 fraNciSca da crUZ SoUZa
5955111 fraNciSca da SilVa alBUQUErQUE
8093111 fraNciSca da SilVa SaNToS
6682111 fraNciSca da SilVa SilVa
6654111 fraNciSca da SoUZa MoraES
921111 fraNciSca daNTaS da SilVa
5740111 fraNciSca daS cHaGaS TEiXEira doS SaNToS
8236111 fraNciSca dE alMEida GoNcalVES
6573111 fraNciSca dE araUJo MaToS
5165111 fraNciSca dE carValHo oliVEira
2981111 fraNciSca dE JESUS rodriGUES dUarTE
1351111 fraNciSca dE PaUla fiGUEirEdo ParaGUaSSU
9329111 fraNciSca dE PaUla rodriGUES da SilVa
8898111 fraNciSca dE SoUZa PiNHEiro
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8609111 fraNciSca dE SoUZa riBEiro lEiTE
5624171 fraNciSca diaS fariaS
8549111 fraNciSca diaS rocHa
7220111 fraNciSca doS SaNToS BarBoSa
393111 fraNciSca doS SaNToS loPES
5723111 fraNciSca EMiliaNa PiNHEiro
5660111 fraNciSca GoMES dE liMa BaNdEira
4319111 fraNciSca GoMES dE SoUZa
3527111 fraNciSca GoMES MoNTES
1254111 fraNciSca lEoPoldiNa BaENa
5141221 fraNciSca loPES TElES
5533111 fraNciSca MacEdo dE MElo
575111 fraNciSca NElY da coSTa
4665111 fraNciSca NoBrE BEZErra
2663111 fraNciSca oliVEira SilVa
6348111 fraNciSca Pacifico dE liMa
5311111 fraNciSca PaNToJa Baia
7395221 fraNciSca PErEira da SilVa
4165111 fraNciSca PErEira da SilVa fariaS
8314111 fraNciSca rodriGUES da SilVa
8848111 fraNciSca rodriGUES dE SoUSa
2425111 fraNciSca rodriGUES dE SoUZa
3289111 fraNciSca SilVa JorGE
5095111 fraNciSca SoUZa daS NEVES
5074111 fraNciSca TarGiNo MarQUES do roSario
8253111 fraNciSco aSSiS da GaMa
7920111 fraNciSco BarBoSa doS SaNToS
8512111 fraNciSco carValHo dE SoUZa
8834221 fraNciSco coSTa do NaSciMENTo
9073111 fraNciSco dE aSSiS doS SaNToS
8662111 fraNciSco dE aSSiS rodriGUES ParaENSE
11803221 fraNciSco dE aSSiS SoUZa da SilVa
7076121 fraNciSco dE PaUla araUJo coSTa JUNior
2696111 fraNciSco EdiVal BarrETo
8298111 fraNciSco fErrEira aMro NETo
6220111 fraNciSco fErrEira da SilVa
7153111 fraNciSco fErrEira do NaSciMENTo
9431111 fraNciSco frEirE da coSTa
5697111 fraNciSco GEMaQUE TaVarES JUNior
8496111 fraNciSco JoSE BarBoSa
3618121 fraNciSco MacHado Garcia
7430221 fraNciSco PEdro MoraES araUJo
10262111 fraNciSco PErEira da SilVa
8771111 fraNciSco PiNTo PiNHEiro
9203111 fraNciSco QUiriNo dE aZEVEdo
9336111 fraNciSco riBEiro da SilVa
8805111 fraNciSco SalES dE caSTro PErEira
7675111 fraNciSco VicENTE fErrEira
7205111 fraNciSco ViEira dE PaiVa
8565121 fraNciSQUiNHa dE alMEida ViEira
1024111 GaBriEl dE SoUZa liMa
8954451 GaBriEl oliVEira dE aSSUNcao
8321111 GaBriEla aPollo doS SaNToS
8954241 GaBriEla oliVEira dE aSSUNÇÃo
6042131 GEaNNE MaciEl dE alENcar
9355221 GEiSEaNE fErNaNda da SilVa cHarlET
4680111 GEiZa cElESTE Sa aNcEScHi
7796211 GENa roliM da SilVa
539111 GENEroSa HYPoliTo dE araUJo
6403111 GENEZia aViZ do carMo
8972111 GEoGETH alVES doS SaNToS
7383111 GEoNiaS BaTiSTa doS SaNToS
3623111 GEorGiNa BoUlHoSa MaroJa
4529231 GEorGiNa da coNcEicao GaMa
2222111 GEraciNa NaSciMENTo loUrEiro
8320111 GEralda carMElia SilVa dE lEMoS
6417111 GEralda PaUliNo dE liMa
6767111 GEralda roSilda doS SaNToS
9408111 GErBoaN fErrEira dE alcaNTara

3701111 GErciNa araUJo dE caSTro
7391341 GErciNa carNEiro fariaS
2851111 GErcioNilia alVES PESSoa
2451221 GErMaNa MarTiNS dE QUEiroZ
8430111 GEroNcio doS SaNToS PErEira
7187221 GErSoN SoloN frEiTaS dE SoUSa
4324111 GErTrUdES fariaS MacHado
4581111 GErTrUdES Gloria da coSTa
9836111 GESMarES alVES da SilVa
6332111 GidEao SoUSa da SilVa
8942111 GilBErTo PErEira dE oliVEira
5166111 GilMara frEiTaS SoUZa
8533111 GilSilENE SilVa liMa
9145111 GilSoMar carValHo dE BriTo
7476111 GilSoN EMaNoEl dE SoUZa SENa
4532361 GiSElE cHaVES MoNTEiro
9158111 GiZEllE coUTiNHo doS SaNToS PiMENTEl
8109221 GiZEllE rEZENdE SiQUEira
8966111 GiZEUda Maria BarBoSa SilVa
1614111 GlaciMar NUNES TocaNTiNS
5264221 GlaUBEr aSSiS loBaTo
9669111 GlEiciaNNE doS SaNToS carValHo
8934221 GlEiciENE alBUQUErQUE da SilVa
4839221 GlENda alMEida da SilVa
8611111 GlEYcE Karla BoTElHo MaGalHaES
8815111 GlEYcE Maria dE oliVEira Pacfico
8081231 Gloria Maira da SilVa VEra crUZ
5539231 GraciElE loPES MiraNda
542111 GraciETE cardoSo laMEira raMoS
2655111 GraciETTE PacHEco GoNcalVES
7217111 Gracila SalGado PiNTo
4451231 GracilENE fariaS dE oliVEira
8085111 Gracilia BaTiSTa doS SaNToS
4223111 GraZilda BraGa WaNdErlEY laSSaNcE cUNHa
111111 GriPiNa Maria TEiXEira dE oliVEira
5392111 GUilHErME PiNdaBUcU doS SaNToS MEdEiro
254111 GUilHErMiNa VaScoNcEloS dE fraNca MESSiaS
4243111 GUioMar da lUZ SaNToS cardoSo
9030111 GUioMar PErEira caBral
3338111 GUioMar PErEira doS SaNToS
6114111 GUSTaVo alVES BraGa
7688261 GUSTaVo lUiZ PErEira caMPoS
8518141 Hadila Maria dE aGUiar
7886111 HailToN BarroS cardoSo
7806211 HaMilToN fErrEira da SoUZa NETo
9194121 HarlEN GoMES corrÊa cHaVES
8667111 Haroldo dE SoUZa aMoriM
2951111 HaYdEE corrEa diaS
8244111 HElENa aMoEdo oliVEira
9110111 HElENa Bricio fEio
7645111 HElENa coSTa da SilVa
3888111 HElENa dE SoUZa caMPoS
1892231 HElENa JUrEMa da SilVa
8673111 HElENa lÚcia MoTa doS SaNToS
6393351 HElENa NoVaiS coUTiNHo
3992111 HElENa SilVa cordEiro
6064111 HElENo dE JESUS MaVES
4284111 HElia circUNciSao dE VaScoNcEloS
8219111 HEliacY lUcaS dE MEdEiroS
5517241 HElio faBricio daMaScENo fErrEira
8127111 HElio raYMUNdo fErrEira
5687321 HEliVal dE SoUSa BraNdao
8561111 HEloiSa dE faTiMa da SilVa NEVES
2076211 HEloiSa HElENa dE SoUZa SUcUPira
6718111 HEloiSa rUTH dE oliVEira coElHo
8708141 HEloiZa HElENa loPES da SilVa
6224111 HENriQUETa BraZao rodriGUES dE MoraES
1565111 HErcUlaNa Maia dE SoUZa rEiS
7416221 HEriSSoN alEf MaToS fErrEira
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7970211 HEriValda ViToria dE SoUZa
7092111 HErMiNa GoMES da SilVa
6763111 HErMiNia BriTo da SilVa

4111 HErMiNia da SilVa MoUra
2443111 HEroNdiNa loUrdES fErrEira da SilVa
2161111 HiGiNa cordoVil aNdradE
5060111 Hilda airES loBo
4659111 Hilda dE liMa diaS
3103111 Hilda dE MoraES BiTTENcoUrT alMEida
7777111 Hilda ESTEVES corrEa
2315111 Hilda GoNcalVES cHaVES da SilVa
4268221 Hilda HElENa SoarES dE SoUZa
4124111 Hilda rodriGUES lEMoS
10758111 Hilda SoarES dE frEiTaS
6343111 Hilda TEiXEira da crUZ
987111 HoNoriNa cardoSo BENiGNo
7216111 HoNoriNa GUErrEiro calViNHo
4297111 HoNoriNa PiNTo caMPoS
630111 HoNoriNa raBElo liMa
7720111 HorESTo da SilVa SoUSa
9240111 HUaTila fErNaNda dE SoUZa BorGES
6431111 HUMBErTo caValcaNTE
2130111 iacY criSTiNa da SilVa raYol
816111 iacY dE loUrdES PaZ diaS
7361131 iaGo dE SoUSa loUrENco
9851531 iaGo GoMES doS SaNToS
3616111 iaPoNira MarGarida coSTa MaGalHaES
3842111 iara dE JESUS liMa laUriNdo
9149111 idalGiZa ViEira MoNTEiro
3825221 idalila PErEira PaiXao
2019111 idaliNa aTaidE da SilVa
8547111 idaliNa corrEa do NaSciMENTo
4545111 idaliNa diaS da rocHa
4634111 idEUZUiTE da coSTa ViaNa
417111 iEda doS rEiS E SilVa
7667111 iEda Maria SoUZa dE caSTro
6471111 iEda rEGiNa fErrEira fraNca
80111 iGNES dE SoUSa MoraES loBaTo

8875111 iGNES PacHEco NaSciMENTo
7361141 iGor dE SoUSa loUrENco
8783111 iGor raMoS rodriGUES BraSilEiro
1651111 ilda araUJo dE alMEida aPiNaGES

33549620102 ilidio MiraNda BaENa
5091111 iliZETE iVaNildE fErrEira dE aSSUNcao
4907111 ilNa cErQUEira dE SoUSa
8748111 iNacia BaraTiNHa PiNHEiro
5540111 iNacia carrEra dE SENa
4105111 iNaH rEGo MENdoNca
2320111 iNErciTa da coSTa coNdE
7393111 iNES MoNTEiro da SilVa
2618111 iNES rEiS PErEira
4627111 iNES riBEiro liMa
8800111 iNEZ da crUZ BaraTa
94111 iNHá do carMo SaNToS

6946111 iolaNda aGSMar PaMPloNa BarBoSa
5827111 iolaNda BarroS caVallEiro dE MacEdo
3024111 iracEMa BaraTa doS SaNToS
513111 iracEMa BarBoSa aMÂNcio
1960111 iracEMa da coNSolacao doS SaNToS coHEN
9135231 iracEMa dE dEUS SENa
6309111 iracEMa Maria NoGUEira ViEira
3350111 iracEMa MoUra GoES daS cHaGaS
1599111 iracEMa NaZarE PiNHEiro SaNToS
5329111 iracEMa PErEira MoUra
2142111 iracEMa rodriGUES caSTilHo dE BriTo
2737111 iracEMa roSa dE alMEida
2615111 iracEMa SaNToS MarTiNS
7664111 iracEMa TriNdadE SilVa
2011241 iraci da coNcEicao SoUZa

8029111 iraci da SilVa raMoS
8946111 iraci EUdNa TEiXEira
1131241 iracY carrEra PalMEira
5009231 iracY PacHEco dE lYra
2934111 iracY PacHEco raMoS
6845111 iraildE SoarES dE alMEida
8882111 iraildES carMEN dE JESUS raiol
2864111 irENE cElSo dE fariaS PaES
3856111 irENE da froTa coSTa
363221 irENE dE SoUZa MElo
7195111 irENE fErNaNdES doS PaSSoS
2552111 irENE fErrEira SilVa
8528111 irENE PErEira da SilVa
4210111 irENE SoUZa dE carValHo
9633111 iriS corrÊa da cUNHa
196111 iriS doS SaNToS PErEira
7172221 iriS raNcHEl cHErMoNT NEGrao
2161331 irlEi rEGiNa cordoVil dE aNdradE
2624111 irZElia GraciaNa dE oliVEira
2256111 iSaBEl da SilVa corrEa
8567221 iSadora BraNdao Kalif dE SoUZa
5630111 iSaUra diaS loBo
6284111 iSaUra GoNcalVES MElo SaNToS
3416111 iSaUra ModESTo PiNHEiro
6915111 iSaUra TElES da rocHa
8648111 iSraEl dE SoUZa alMada
6452111 iVaNEidE dUarTE BarrETo
8055111 iVaNEidE loUrEiro dE SoUZa
2982111 iVaNETE dE caMPoS PErEira
4530111 iVaNETE PErEira da SilVa
9851111 iVaNHoEl BENEdiTo frEiTaS doS SaNToS
9851421 iVaNHoEl BENEdiTo frEiTaS doS SaNToS JUNior
6043241 iVaNilda diaS Baia
6688111 iVaNildE corrÊa TENÓrio
5312111 iVaNira dE JESUS caMPElo coSTa
7463111 iVaNiSE BENTES dE carValHo
7101111 iVo MElo doS SaNToS GaTo
6808111 iVoNE alBUQUErQUE BoTElHo
7557111 iVoNE corrEa SaNTaNa
8909111 iVoNilda raiMUNda dE araÚJo PErEira
5854111 iZa fEio dE PaiVa
506111 iZaBEl alVES dE SilVa dE SoUZa
5410111 iZaBEl alVES dE SoUSa
3865111 iZaBEl BraSil dE oliVEira
2347111 iZaBEl coSTa coUTiNHo
5354111 iZaBEl da TriNdadE da SilVa
5315111 iZaBEl dE aSSiS GUiMaraES
7048111 iZaBEl dE NaZarE SaNToS oliVEira
1361111 iZaBEl loPES dE aZEVEdo
5831111 iZaBEl MENEZES cardoSo
6443111 iZaUli Socorro alMEida dE MENdoNca
7532111 iZaUra diaS fErrEira
1661111 iZaUra do NaSciMENTo MacHado
3178111 iZaUra MarQUES dE aVElar
8749111 iZaUra MarTiNS SiQUEira
3849111 iZaUra SoarES da rocHa lUZ
2011121 iZaUra VicENcia da coNcEicao SoUZa
6213111 iZaUriNa da coSTa rEiS
6260111 iZidorio alVES doS SaNToS
9990111 JacHSoN BENTES dE oliVEira
9079111 Jaci cElESTE SardiNHa Maia
4250231 Jaci MEdEiroS da foNSEca
6564221 Jaciara do Socorro NaSciMENTo do roSario
8685131 JaciNTHo GEorGE ficaGNa
8312111 Jacira da SilVa lira
5967221 JacKSoN GoMES da rocHa
6077111 JacQUEliNE araUJo dE SoUZa
6159111 JacY MadalENa fraZao
1557111 JacYra SoUZa fariaS
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7813111 JaiME BaNdEira do NaSciMENTo
8668111 JaiME dE MoUra GalVao
9090111 JaiME MoUra VilaS BoaS
2648121 Jair da coNcEicao liMa
8828111 JaiSMa do Socorro BaHia dE liMa
2208111 JaMillE SilVa SaloMao
8373111 JaNaÍNa ViEira BriTo
9379111 JaNari liMa riBEiro
5958111 JaNdira do NaSciMENTo da SilVa TElES
4386111 JaNdira doS SaNToS SalES

508497001 JaNdira PErdiGÃo MoraES
8621111 JaNdira Sa HolaNda
5880241 JaNE cliVEr SoarES caValcaNTE
546111 JaNETE BaSToS dE aGUiar
8957111 JaNETE cardoSo do NaSciMENTo
8990111 JaNETE loPES dE aSSUNÇÃo
4449111 JaNETE NaZarE doS SaNToS caNElaS
9136111 JardEliNa MiraNda PErEira
9931551 JaYaNE rocHa diaS
9931441 JaYdSoN rocHa diaS
9288111 JEfErSoN JUNior MorEira rodriGUES
8257331 JEffErSoN riaN SoUZa MoTa
7205241 JENNEr MarcoNi MoraES dE PaiVa
7005121 JEroNiaS QUiTEria dE alMEida filHo
7432131 JESSica dE NaZarE GalVao dE fariaS
6736221 JESSica driHEllY SilVa fEiToSa
8476141 JESSica JEaNE aSSUNcao fErrEira
7066331 JESSica MarcEla PEdrEira da SilVa
5981111 JESUS SaNToS SaNTaNa
8638221 JETHEr NoBrE lEao JUNior
6529111 JHoNilSoN da SilVa E SilVa
8950111 JilcEliNa GUiMarÃES da coSTa
7132111 JoaNa aBdoN GUEdES
5083111 JoaNa BaldEZ do roSario
5616111 JoaNa BaPTiSTa coSTa dE MoraES
4947221 JoaNa BarroS dE MaGalHaES
6627111 JoaNa BENEdiTa BiaGi

2072 JoaNa corrEa dE PaiVa
6985111 JoaNa coSTa MaXiMo
8367111 JoaNa da SilVa BraNdao
1751111 JoaNa da SilVa MoraES
8524111 JoaNa darc dE oliVEira
7981111 JoaNa darc diaS Baia
5628111 JoaNa dE frEiTaS SoUZa
7550111 JoaNa dE SENa daMaScENo
1446111 JoaNa EVaNGEliSTa da SilVa
9384111 JoaNa fariaS fErrEira
5790221 JoaNa GoNcalVES dE SoUZa
4560111 JoaNa liNHarES PiMENTEl
5699581 JoaNa lUcia fraNÇa dE oliVEira
2661111 JoaNa Marcal GUiMaraES
6586111 JoaNa MoNTEiro dE PiNa
4336111 JoaNa MoNTEiro SilVa dE liMa
6641111 JoaNa oliVEira dE SoUZa
4068111 JoaNa roBErTo dE MoraES

5544050101 JoaNa SaNTaNa PiNTo BoTElHo
7066111 JoaNa VEra PEdrEira da SilVa
10183111 JoaNNE BarroS
4817111 Joao alBErTo coSTa coUTiNHo
6327111 Joao alVES dE aNdradE
7214111 JoÃo alVES MoNTEiro
4316111 Joao aNToNio caSTaNHo PEiNado
5126111 Joao araNHa corrEa
5267271 Joao Baia da SilVa
8651221 Joao BaTiSTa GoUVEa fiGUEirEdo
8965111 JoÃo BaTiSTa MacEdo da rocHa
8796111 JoÃo BaTiSTa rocHa do NaSciMENTo
9058111 Joao BoTElHo da SilVa
7663111 Joao coSTa fErrEira

6005111 Joao da SilVa
8550111 Joao da SilVa GoMES
6477111 Joao da SilVa oliVEira
7915111 Joao dE Sa caValcaNTE
8608111 Joao do roSario alVES
8758111 JoÃo fErNaNdo MarTiNS
6670111 Joao fraNciSco da TriNdadE
7365111 Joao HENriQUE dE oliVEira laVor
9062111 Joao liMa SoarES
11181111 Joao lUiZ doS SaNToS
8890111 JoÃo Maria corrÊa
8189111 Joao Maria doS rEiS PaMPloNa
8277111 Joao MiraNda lEao
9105111 JoÃo NEriS da SilVa
9101111 JoÃo PaNToJa da SilVa filHo
6039231 Joao PaUlo da SilVa
7442111 Joao PirES dE carValHo
7486111 JoÃo PorTo riBEiro
5799111 Joao rEYNaldo fErrEira PiNTo
8809241 Joao roBErTo MarQUES XaViEr
9089111 JoÃo rocHa liMa
7845141 Joao rolla dE aGUiar NETo
8486221 Joao VicTor liMa PaNPloNa dE frEiTaS
8604111 JoaQUiM alVES dE oliVEira filHo
8776111 JoaQUiM aUGUSTo dE aZEVEdo
7642111 JoaQUiM iVaN dE MElo MarTiNS
2907111 JoaQUiNa fErrEira dE alMEida
8955111 JoaQUiNa fUrTado PiNHEiro
3474111 JoaQUiNa NEri ToMaZ
7251111 JoaQUiNa rodriGUES dE fariaS
1484111 JoaQUiNa SilVa Maia
8249111 JocilEidE SilVa doS SaNToS
7631221 JoEl fErNaNdo GoMES dE oliVEira
9294321 JoilZa PErEira dE aBrEU
8476151 JoiSSElEia aSSUNcao fErrEira
7412181 JoNaTHaN SilVa doS SaNToS
7223111 JoNaTHaN SoarES liMa MoraiS
8502111 JorGE alEXaNdrE BriGES da cUNHa
8034111 JorGE BENiTo fErrEira
8855111 JorGE caNElaS cardoSo
6489331 JorGE filHo GoNcalVES fUrTado
3551281 JorGE Mario PaMPloNa GoMES
5947111 JoSE acacio loPES
5987231 JoSE adilSoN SoUZa da SilVa
7210111 JoSE alMEida dE SoUSa
8987111 JoSE aNToNio cordEro da SilVa
5940111 JoSE aPoliNario dE BriTo
8710111 JoSÉ aUGUSTo PErEira dE carValHo
8744111 JoSÉ carloS MarTiNS da SilVa
2411111 JoSE cESar MacEdo SilVa
9553111 JoSÉ da coSTa MaNGaBEira
8268111 JoSE da SilVa alMEida
7818221 JoSÉ daMiÃo SoUZa NETo
4779451 JoSE dE ariMaTEia fErNaNdES raMoS
9003111 JoSÉ dE riBaMar MarTiNS
8647111 JoSE EdSoN diaS da SilVa
9169121 JoSÉ EliaS SiMaES JUNior
10884111 JoSE fErrEira daNTaS
2867111 JoSE filoMENo rodriGUES dE JESUS
8448111 JoSE fraNciSco da SilVa
7436421 JoSE GUilHErME dE alMEida VaZ
3671111 JoSE Haroldo fErrEira corrEa
7118111 JoSE HENriQUE MENEZES BoGEa
6530111 JoSE larcio loPES MoraES
5580111 JoSE MarcoS MaciEl doS SaNToS
6282111 JoSE Maria cordEiro PiNHEiro
7252111 JoSE Maria doS SaNToS araNHa
2860111 JoSE Maria MaGalHaES raMoS coSTa
7086111 JoSE Maria roliM dE MoUra
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8393111 JoSÉ Maria SilVa BraGa
6151111 JoSE MaUricio ViTal
4542151 JoSÉ NEVES da SilVa
7845221 JoSE oSValdo PiNHEiro dE SoUSa
8595111 JoSE PErEira BarroSo
7784111 JoSE PErEira da crUZ
7727111 JoSE raiMUNdo da coSTa
8723111 JoSÉ rEiS da SilVa
5865111 JoSE riBaMar BraGa
6140111 JoSE riBaMar coSTa
7867111 JoSE riBaMar dE SoUSa roSa
8281111 JoSE riBaMar PiNHEiro
3515351 JoSE ricardo TaVarES da SilVa
9485111 JoSE SoarES da SilVa
5906111 JoSE WaNdErlEY doS SaNToS alVarEZ
5100111 JoSEfa BriTo da SilVa BorGES
4633111 JoSEfa da lUZ VaSQUES
8827111 JoSEfa do NaSciMENTo SaNToS
4860111 JoSEfa dUarTE BraNdao liMa
9008111 JoSEfa faVacHo da SilVa
5709111 JoSEfa HENriQUE alVES TriNdadE
2275111 JoSEfa MoraES fUrTado
4930111 JoSEfa SoarES doS SaNToS
9082111 JoSEPHa MEdEiroS da SilVa
8766111 JoSiaNE PiNHEiro coSTa
5605111 JoSMarildES PErEira MarTiNS
8952111 JoVEliNa SoarES dE liMa
7065111 JoVEliNa VaZ dE caSTro
7958111 JoVENila SoUSa dE MiraNda
4615111 JoViNa diaS dE alMEida
5397111 JoViNa diaS doS SaNToS
3695111 JoViNa SoUZa da SilVa
10428111 JoViNo dalPiaZ
5949111 JUarEZ doS SaNToS MoraES
404111 JUdiTE caValcaNTE da SilVa
692111 JUlia aZaNcoT MoUra
7059111 JUlia da TriNdadE doS SaNToS dE MElo
2603111 JUlia daBBES da SilVa
4533111 JUlia dE MElo rocHa
4286111 JUlia GUSMao dE oliVEira
2486111 JUlia PiNHEiro da SilVa
8506111 JUlia rafaElia alMEida dE SoUZa
9160111 JÚlia SaNToS da coSTa
627111 JUliaNa fErrEira da SilVa
5980111 JUliETa aMador doS SaNToS
6416111 JUliETa JUdiTH ViEira dE carValHo fraNcEZ
7325111 JUliETa PiNHEiro coSTa
8352111 JUliETa SilVa oliVEira
9615241 JUlYaNNE fErrEira da SilVa
5324331 JUNior alVES carNEiro
3429111 JUracEli NEVES VicENTE
1319111 JUraci dE SoUZa fErrEira
7545111 JUraci MoNTEiro da SilVa coSTa
6578221 JUraNdir BarBoSa SiQUEira
2395111 JUrENE fiGUEirEdo dE SoUZa
5341111 JUScirENE Maia SaloMao
5656111 JUSTiNa da SilVEira Baia
3029111 JUSTiNa PaUla fariaS dE carValHo
5125111 JUSTiNa PiNTo GaMa
7697111 JYMMYMaSTErSoN dE liMa fErrEira
6452221 KariNa dUarTE SoUSa
4693421 KariNa fariaS alVES
9050321 KariNa raQUEl SErrUYa
7827111 KarliNG da SilVa BarroSo
7831221 KarYME dE oliVEira liMa
6758111 KaTia cilENE corrEa dE SoUZa
6791111 KaTia fErNaNdES MoraES
8636111 KEila Maria dE MElo MaciEl
8957221 KElMEN cardoSo do NaSciMENTo

10140111 KElViN raNGEl SoUZa da coSTa
9294231 KErolaiNE PiNHEiro dE aBrEU
7517111 KEYla criSTiNa da SilVa TaVarES
9372111 KEYla SilVa SENa
1719111 KlEBÉa BarroS raiol
5968271 KlEVErSoN MiliTiNo dE SoUZa
7017111 laBiBE da SilVa BarBoSa
1170231 lair da SilVa MoUra
4802111 laiS dE faTiMa NoroNHa da coSTa
7796221 laiSE roliM da SilVa oliVEira
7695351 laNdrY dE SoUZa MENEZES
8282221 lariSSa MaMorE da SilVa
922111 laUra NoraT carNEiro
3709111 laUra SoUZa da SilVa
4507111 laUrEaNo aGEU coSTa SoUZa
8990221 laUriENi riBEiro dE aSSUNÇÃo
7151111 laUriNda GoNcalVES doS rEiS
7481111 laUriNETE cordoVil PiNHEiro
5888111 laYdE fiGUEira dE MElo SilVa
9405221 lEaNdro MicHEll MoraES dE aSSiS
6520111 lEda BriTo riSUENHo
8738111 lEda caSTElo rEGo dE aNdradE
8741111 lEila cHaiBE alMEida coSTa
7079111 lEila do Socorro da SilVa GoMES
9069111 lEiliaNE criSTiNa MoTa NaSciMENTo
7187111 lENa Marcia NEVES dE SoUZa
3995111 lENir BaSToS SaMPaio
4807111 lENiTa MarY MoNTEiro dE oliVEira
8741231 lEoNardo HEBErT liMa alMEida
6536111 lEoNardo JElTEr da SilVa
8568221 lEoNardo MiGUEl SoarES BlaScHi
8755221 lEoNcio dE SoUSa SilVa
4812111 lEoNicE Maria da SilVa GoMES
3974111 lEoNicE MarQUES PaiVa
9162111 lEoNildo SaNToS da coSTa
8665111 lEoNir Maia caMPoS
5170111 lEoNor caNdida GoMES
35111 lEoNor MarQUES coSTa dE oliVEira

5028111 lEoNor MoNTEiro Baia
5263111 lEoSNY dE JESUS fiGUEirEdo da cUNHa
5735111 lETicia NaSciMENTo da SilVa
3805111 liciETE coSTa dE fraNca
3203111 lidia alVES ViEira
868111 lidia aNUNciada GUErrEiro
5653111 lidia GoNÇalVES da SilVa
4557111 lidia MaciEl BraSil
9156111 liENicE alVES E SilVa
7801111 lilaS coNTENTE fariaS
6298111 liliaN alVES dE liMa
7785111 liliaN claUdia do ESPiriTo SaNTo
7493111 liliaN ValE liMa
7585111 liliaNE alVES PESSoa
8794111 liNa caBral MoUra
7059221 liNaUra doS SaNToS dE MElo
8772111 liNdalVa BraSil MoNTEiro
7400111 liNdalVa cElia SoUZa rEiS
1749111 liNdalVa coNcEicao PiMENTEl
6021111 liNdalVa da cUNHa VilHENa
6439111 liNdalVa fErrEira
8044111 liNdalVa liMa BaTiSTa
2788111 liNdalVa MoTa riBEiro
9208141 liNdalVa rodriGUES MarTiNS
9130111 liNdalVa SaNTiaGo MarQUES
9023111 liNdalVa SoarES caValHEiro
3706221 liNdolfo dE alMEida Garcia
8823111 liNdolfo MoNTEiro NEVES
6202111 liNdoMar da foNSEca NENo
5169111 liNdUca SaNTaNa GoMES
8069111 liSlEY TaVarES da Graca
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4308111 liZETE GoMES falcao
6533221 lorENa alMEida fEiJÓ
8578111 lorENa dE Karla MoNTEiro cardoSo
5333111 lorENa SaldaNHa alMEida
9051221 lorENa SilVa alVarENGa
4431111 loUrdES Maria BEZErra da SilVa
9129111 loUrdES MEScoUTo dE MElo
1907111 loUrENca alcaNTara doS SaNToS
3554111 loUriMar dE carValHo lEal
9258111 loUriSMar fErrEira dE araUJo
9495111 loUriVal MoNTEiro diaS
10742111 lUaNa SaNToS
7806121 lUaNa SoUZa oliVEira
7294121 lUaNE PErEira SilVa
8968241 lUcaS allaN MiraNda riBEiro
8717111 lUcaS da SilVa alBUQUErQUE
12757111 lUcaS fErrEira SoarES
5132221 lUcaS MEdEiroS PiNTo
7556131 lUcaS MorYSoN dE liMa TENorio
5924111 lUcEliNa doS SaNToS MEirElES
1287111 lUcia da coSTa oliVEira
8826111 lUcia HElENa MoUra dE arrUda
4510111 lUcia ViEira dE fiGUEirEdo
6830111 lUciaNa BarBoSa MacHado
6316111 lUciaNa TaVarES BarilE
6171221 lUciaNo claUdio MariNHo daS NEVES
448111 lUciBEla loPES TraVaSSoS
7688471 lUciBEla PENNa dE carValHo
7338351 lUcidEia cUNHa PaiVa
7260111 lUcidEia SilVa PaNToJa
8102111 lUcila caBral rodriGUES
7415111 lUcila coSTa NaSciMENTo
1759111 lUcila fErrEira MarGalHo
4355111 lUcila PiNHo PiNHEiro
8792111 lUcildo rUBENS dE MElo coSTa
7105111 lUcilEa carrEira PESSoa
8382111 lUcilEa oliVEira dE MiraNda
7053111 lUcilENa dE SoUZa fErrEira
9087111 lUcilENa fiGUEirEdo dE MElo
9492111 lUcilENE dE SoUZa TEiXEira
9230111 lUcilENE SilVa da SilVa
3647111 lUciliNda fErrEira BElUcio
7536111 lUciMar BaSToS fUrTado
4222111 lUciMar caSTro BaSToS
8014111 lUciMar coSTa foNSEca
2296111 lUciMar dE caSTro NaHaMiaS
6113231 lUciMar dE liMa MENdES
5967111 lUciMar GoMES da rocHa
6393111 lUciMar GUEdES dE oliVEira SaNToS
8739111 lUciMar rodriGUES MoNTEiro
4675111 lUciNda fErrEira SaNToS
9064111 lUciTElMa ValENTE da SilVa
1073111 lUciValda dE oliVEira alVES
6895111 lUcrEcia raMoS dE oliVEira
2463111 lUcY BENaTHar da foNSEca
2341111 lUcYMar liMa BarBoSa
8914321 lUdMila GaMa GarcEZ
7076111 lUEdiNa dE JESUS da rocHa
4845241 lUiS raiol dE SoUSa
7628111 lUiSa criSTiNa foNSEca rUffEil rodrUiGUES
4129371 lUiZ aNdrÉ rodriGUES SaldaNHa
7239111 lUiZ aUGUSTo diaS da SilVa JUNior
9239221 lUiZ aUGUSTo rocHa SaNToS
7842111 lUiZ cESar da SilVa alBUQUErQUE
8708111 lUiZ da coSTa loPES
8592111 lUiZ fErNaNdo dE oliVEira cUNHa
6506461 lUiZ flaVio da SilVa SaNTiaGo
8991111 lUiZ GoNZaGa BaGaNHa JUNior
8052221 lUiZ HENriQUE dE oliVEira

7917111 lUiZ SaNTiaGo riBEiro alVES filHo
7112111 lUiZ ViEira
8871111 lUiZ ViEira dE alBUQUErQUE
2019241 lUiZa aTaidE da SilVa
3658111 lUiZa da coNcEicao SaNTaNa
4550111 lUiZa doS SaNToS PiMENTEl
8658111 lUiZa fErNaNdES oliVEira
6643111 lUiZa GoNcalVES Garcia
7932111 lUiZa Maria BoGa dE SoUSa
7318221 lUiZa Maria loBo dE carValHo
3402111 lUiZa SilVa ESTEVES riBEiro
8183111 lUZENir TorrES alVES
3137111 lUZia calilo doS rEiS
6196111 lUZia da SilVa rodriGUES
7412111 lUZia da SilVa SaNToS
5692111 lUZia dE SoUSa fariaS GoMES
4675221 lUZia doS SaNToS BraGa
4664111 lUZia fraNco NaNTES
5092111 lUZia NaZarE doS SaNToS PEQUENo
1092221 lUZia PiNHEiro da SilVa
2983111 lUZia PiNTo dE BriTo
6519111 lUZia SaNToS da coSTa
6943111 lUZia SaNToS dE aVElar
9330111 lUZiaNE loPES lEÃo
8712111 lUZiNETE GodoT da SilVa
4826111 lYdia BoUEZ aUad roSSY
4491111 lYGia raMoS GEMaQUE
9615111 MadalENa lEal cardoSo
3422111 MalcHEr EliaS MorEira
9031111 MaNoEl aNToNio doS SaNToS SoUSa
9426111 MaNoEl araUJo facUNdES
8700111 MaNoEl arGEMiro SilVa da coSTa
8889111 MaNoEl caMPoS
7196111 MaNoEl cEciM
8629111 MaNoEl da coNcEicao aBrEU
8774111 MaNoEl da SilVa PErEira
5277251 MaNoEl dE JESUS corrEa
8159111 MaNoEl dE JESUS QUarESMa fErrEira
4435281 MaNoEl do ESPiriTo SaNToS fErrEira NETo
6254111 MaNoEl GEraldo dE SoUZa
8596111 MaNoEl GEraldo PErEira
8185111 MaNoEl JoSE doS SaNToS
6118111 MaNoEl Maria da coSTa
8721111 MaNoEl Maria SoarES dE liMa
7009121 MaNoEl oliVEira da SilVa
9319111 MaNoEl oTáVio diaS da PaiXÃo
9497111 MaNoEl PEdro dE SoUSa
5770111 MaNoEl PEdro do NaSciMENTo
6741111 MaNoEl PEdro QUarESMa doS SaNToS
8705111 MaNoEl raiMUNdo dE MElo da SilVa
5886121 MaNoEl riBEiro alBUQUErQUE
6067111 MaNoEl SilVa da coNcEicao
2015111 Mara rUBSTaiN PalHETa dE SoUZa
8974241 MarcEla doS rEiS fiGUErEdo
5045111 MarcEliNo alVES dE SoUZa
10004111 MarcElo dE JESUS caBral fErrEira
7828111 MarcElo GlEiSoN dE SoUZa MorEira
8521241 MarcElo GlENS alVES da SilVa
8494111 MarcElo MESQUiTa da PaiXao
6960261 MarcElo NaSciMENTo doS SaNToS
3525111 Marcia dE NaZarE liMa MarQUES
6571111 MarciaNa da SilVa E SilVa
4585111 MarciaNo riBEiro dE liMa
6888221 Marcio ariSTHoTElES dE aNdradE SaNToS
5895111 Marcio NaSciMENTo da crUZ
3986241 Marcio SidclaY fErrEira SaNToS
6748111 Marco aNToNio da rocHa BEZErra
7296251 MarcoS alEXaNdrE cordEiro dE liMa
5184221 MarcoS PaUlo aMaral PErEira
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7400221 MarcoS VENiciUS SoUZa QUiroZ rEiS
8038231 MarcoS ViNicioS MacHado doS rEiS
5453111 MarcoS ViNiciUS fariaS doS SaNToS BraZ
8021341 MarcUS ViNiciUS corrEa fErNaNdES
6498221 MarcUS ViNiciUS dE caSTro NaSciMENTo
6859231 MarGarETE dE liMa
7147111 MarGarETH fraZao BaTalHa dE aZEVEdo
4484111 MarGarida da SilVa cordoVil
4758111 MarGarida da SilVa MaToS
7037111 MarGarida GoMES da SilVa
5737111 MarGarida Maria dE MElo da SilVa
4989111 MarGarida MoNTEiro dE alMEida
7633111 MarGarida SoUSa faial
5617111 MarGUi GaSPar BiTTENcoUrT
2437111 Maria aGoSTiNHa dE oliVEira rodriGUES
6890111 Maria alBErTiNa corrEa lEiTE
2237111 Maria alciMar araUJo liMa
4575111 Maria alciNEa fErrEira liMa
8820111 Maria aldENora lacErda aMaNcio
6356111 Maria alicE fErNaNdEZ
6888111 Maria alicE PaTricio riBEiro
3166111 Maria alicE Vidal dE MiraNda
5950111 Maria alTiNa MoraiS Mafra
7301111 Maria alVES coElHo dE alMEida
5825111 Maria alVES da SilVa
6412111 Maria alVES da SilVa
5585111 Maria alZEriNa loBo
891111 Maria aMaral dE SoUZa
8215111 Maria aMElia BENTES caValcaNTE
5868111 Maria aMElia do ValE MENdoNca
3241111 Maria aMÉrica aTaÍdE rodriGUES
9650111 Maria aNdrE GoMES dE liMa
5075221 Maria aNGElica SalES dE QUEiroZ MorEira
6164111 Maria aNiTa araUJo cUNHa
5982111 Maria aNToNia caBral fErrEira SilVa
4298111 Maria aNToNia dE loUrdES dE oliVEira NUNES
1865111 Maria aNToNia dE SoUZa NaSciMENTo
4672111 Maria aNToNia fErrEira
5111111 Maria aNToNia GoMES
9240331 Maria aNToNia JoSE dE JESUS
457111 Maria aNToNiETa lEao BUarQUE dE liMa
2457111 Maria aNToNiNa da SilVa daMaScENo
12752111 Maria aParEcida aGUiar da SilVa
5600111 Maria aParEcida dE carValHo MoUrao
3967111 Maria araUJo PiMENTEl
5167111 Maria aSSUNcao PaTrociNio da crUZ
808111 Maria aUGUSTa dE carValHo ViEira
1206111 Maria aUGUSTa dE oliVEira BarBalHo
264111 Maria aUrEliaNa da SilVa ModESTo
434111 Maria aUXiliadora SilVa da coNcEicao
2430111 Maria BaTiSTa dE alMEida PEiXoTo
6710111 Maria BaTiSTa do roSario SilVa
8007111 Maria BElEM BoloNHa SEriao
6531111 Maria BENEdiTa da coSTa loPES
3442111 Maria BENEdiTa diaS SoEiro
6113111 Maria BENEdiTa lEal SaNTarEM
428111 Maria BENEdiTa oliVEira dE JESUS
4258111 Maria BENEdiTa PaiVa fraNca
9155111 Maria BENEdiTa SaMPaio MENdoNÇa
8624111 Maria BENEdiTa TENorio SaNTaNa
5322111 Maria BENEdiTa ViNaGrE riBEiro
3535111 Maria BENTES GUEdES da coSTa
7635111 Maria BlaNca MENEZES fErNaNdES
13330111 Maria BriTo caMPoS
8869111 Maria caMPoS da SilVa
6458111 Maria caMPoS dE MElo
3994111 Maria carMElia da SilVa MarTiNS
144111 Maria carMElia MESQUiTa dE BriTo
4036111 Maria carMEN doS rEMEdioS SoUZa

10851221 Maria carMoNila SoarES da SilVa
2163111 Maria cEcilia SaNTa BriGida coSTa
6402111 Maria cElESTE SaNToS dE caMPoS riBEiro
6835111 Maria cÉlia da SilVa alVES
5062111 Maria cElia dE oliVEira SoUZa
7188111 Maria cElia PalHarES EVaNGEliSTa
8694111 Maria cÉlia TriNdadE BorGES
5645111 Maria cEliNa BraGa da rocHa
6393221 Maria cEliNa rodriGUES ViEira
7491111 Maria cHaVES dE liMa
6755111 Maria cicEra da SilVa riBEiro
2940111 Maria clariNda doS rEiS diaS
8307111 Maria coNcEicao TriNdadE doS rEiS
6850111 Maria coriNa corrEa SilVa
8977111 Maria coriNa fErrEira do roSário
5563111 Maria corrEa PErEira
5594111 Maria coSMo dE alMEida
5262261 Maria coSTa liMa
6011111 Maria da coNcEicao aGUiar
7927111 Maria da coNcEicao BraGaNca dE SoUSa
4376111 Maria da coNcEicao dE oliVEira MarTiNS
8853111 Maria da coNcEiÇÃo diaS KlaUTaU fErrEira
7032221 Maria da coNcEicao doS SaNToS
1656111 Maria da coNcEicao doS SaNToS carValHo
8603111 Maria da coNcEicao faGUNdES dE MoraES
6632111 Maria da coNcEicao fErNaNdES rodriGUES
4564111 Maria da coNcEicao fErrEira riBEiro
3712111 Maria da coNcEicao GoMES dE SoUZa
8651111 Maria da coNcEiÇÃo GoUVÊa fiGUEirEdo
6782111 Maria da coNcEicao GUiMaraES doS SaNToS
8974111 Maria da coNcEiÇÃo liMa oliVEira
9142111 Maria da coNcEiÇÃo MarQUES
7559111 Maria da coNcEiÇÃo MoraES cUNHa
5143111 Maria da coNcEicao NaSciMENTo loUriNHo
7656111 Maria da coNcEicao NEPoMUcENo
7115111 Maria da coNcEicao PaNToJa
11836111 Maria da coNcEicao PirES fraNco
206111 Maria da coNcEicao SaNToS VaScoNcEloS
6588111 Maria da coNcEicao SilVa da SilVa
8041111 Maria da coNcEicao SoUSa falcao
8581111 Maria da coNSolacao oliVEira doS rEiS
7946111 Maria da coSTa NoGUEira
8593111 Maria da coSTa SoUZa
7042111 Maria da Gloria BaTalHa doS SaNToS dE aZEVEdo
5513221 Maria da Gloria corrEa NoNaTo
7425111 Maria da Gloria ESTEVES
7481221 Maria da Gloria PErEira frEiTaS
3477111 Maria da Gloria TaVarES caBral
1487111 Maria da Gloria TEiXEira
5240111 Maria da GraÇa NaVarro dE SoUZa
2950111 Maria da Graca SilVa coSTa
8704221 Maria da lUZ aNTUNES da crUZ
4092221 Maria da lUZ aTaidE
4048111 Maria da lUZ Barra dE lEao
8678111 Maria da lUZ carValHo da SilVa
5469241 Maria da lUZ MoraES fErrEira
6473111 Maria da lUZ QUadroS
3705111 Maria da lUZ SaNToS dE alcaNTara
9457111 Maria da PaiXÃo coSTa
7520111 Maria da PaiXao NEVES PiNTo
2426111 Maria da PaZ doS SaNToS PaNToJa
8514121 Maria da PaZ SEaBra MaGalHÃES da SilVa
5374111 Maria da ProVidENcia caSTro da SilVa
6887111 Maria da PUrificacao MENdoNca rodriGUES
6607111 Maria da PUrificacao raMoS dE BarroS
6368111 Maria da SilVa BarroS
7029111 Maria da SilVa E SilVa
2670111 Maria da SilVa GoUVEia
8004111 Maria da SilVa loUrEiro
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5698111 Maria da SilVa lUcaS
9065111 Maria da SilVa MalaTo
9100111 Maria da SilVa MiraNda
2834111 Maria da SilVa oliVEira
5419111 Maria da SilVa ValENTE
6351111 Maria daidE MENdES dE fiGUEirEdo
8704111 Maria daMaScENo alMEida
9209111 Maria daS dorES alMEida GoNÇalVES
6775111 Maria daS dorES cHErMoNT Vidal
6068111 Maria daS dorES TorrES VaScoNcEloS
6860111 Maria daS GracaS alVES da cUNHa
2186111 Maria daS GracaS BriTo dE MoUra
9115111 Maria daS GraÇaS coNcEiÇÃo
6880391 Maria daS GraÇaS corEcHa dE oliVEira
6563111 Maria daS GracaS coSTa da SilVa
5871111 Maria daS GracaS crUZ dE arrUda
1379111 Maria daS GracaS daNTaS BarrETo
2388221 Maria daS GracaS dE oliVEira liMa
8725111 Maria daS GraÇaS do NaSciMENTo SoZar
1490111 Maria daS GracaS doS SaNToS
1588111 Maria daS GracaS GoMES dE SoUZa
4224111 Maria daS GracaS GUSMao MElo
2124221 Maria daS GracaS liMa VaScoNcEloS
4278111 Maria daS GracaS MoNTEiro fUrTado
8786111 Maria daS GraÇaS NaSciMENTo lEal
8341111 Maria daS GracaS NUNES PiMENTEl
9139111 Maria daS GracaS PaiVa BESSa
9094111 Maria daS GraÇaS raMoS PErEira
7808111 Maria daS GracaS SaldaNHa dE liMa
4578111 Maria daS GracaS SilVa laNHEllaS
4002111 Maria daS GracaS SoUSa fErrEira
8005111 Maria daS GracaS SoUZa da SilVa
6082111 Maria daS GracaS TEofilo doS SaNToS
8070111 Maria daS GraÇaS ViaNa dE SoUSa
4729111 Maria daS MErcES fErrEira aMBE
7604111 Maria daS MErcES MaToS dE SoUZa
5557111 Maria daS NEVES lEal BaraTa
8819111 Maria daS NEVES SoarES rodriGUES
9060111 Maria dE BElÉM MUNiZ SarMaNHo
1675111 Maria dE BElEM SilVa MoraES
5188111 Maria dE BElEM SoUTo rocHa
8209111 Maria dE faTiMa BriTo raMoS
5961111 Maria dE faTiMa coSTa SoUZa
6076111 Maria dE faTiMa da lUZ PiNHEiro
8082111 Maria dE faTiMa da SilVa MoraES
6654141 Maria dE faTiMa dE SoUZa MoraES
4065111 Maria dE faTiMa diaS dE MElo
8162111 Maria dE faTiMa doS SaNToS coSTa
7454111 Maria dE faTiMa doS SaNToS NaSciMENTo
8945111 Maria dE faTiMa liMa dE oliVEira
8106111 Maria dE faTiMa PErEira MaciEl
1623111 Maria dE faTiMa SalHEB rodriGUES
5149111 Maria dE faTiMa SoarES SilVa
5157121 Maria dE faTiMa SoUZa rodriGUES
9466111 Maria dE faTiMa ViaNa ViEira
3155111 Maria dE faTiMa Vidal dE SoUZa
8785111 Maria dE JESUS BraS da SilVa
7108111 Maria dE JESUS BraZ MarQUES
8789111 Maria dE JESUS dE aSSUMPÇÃo ProGENio
6949111 Maria dE JESUS dE SoUZa cUNHa
7750351 Maria dE JESUS MoraES
4660111 Maria dE JESUS rEGo PaUla
7047111 Maria dE JESUS TriNdadE alVES
8686111 Maria dE loUrdES alMEida aNdradE
6665111 Maria dE loUrdES araUJo MoNTENEGro
4755111 Maria dE loUrdES BarBoSa MENdES
4319271 Maria dE loUrdES BarBoSa NaSciMENTo
1451111 Maria dE loUrdES BraSil BorGES
7585221 Maria dE loUrdES caMPoS

5127111 Maria dE loUrdES caNTao da SilVa
4478111 Maria dE loUrdES cardoSo SoZiNHo
161111 Maria dE loUrdES cHaVES da SilVa
7296111 Maria dE loUrdES cordEiro liMa
8429111 Maria dE loUrdES da coSTa E frEiTaS
1892111 Maria dE loUrdES da SilVa
6301111 Maria dE loUrdES da SilVa raBElo
6684111 Maria dE loUrdES dE MElo SoUZa
6071111 Maria dE loUrdES dE oliVEira BaraTa
212111 Maria dE loUrdES dE oliVEira SaNToS
5837111 Maria dE loUrdES doS aNJoS SilVa
7985111 Maria dE loUrdES doS SaNToS GoMES
10193111 Maria dE loUrdES lEiTE
7318111 Maria dE loUrdES loBo dE carValHo
8377111 Maria dE loUrdES MaGalHaES
8556111 Maria dE loUrdES MarQUES da SilVa
7270111 Maria dE loUrdES MENdES dE VaScoNcEloS
703111 Maria dE loUrdES MoNTEiro lUSToSa
5603111 Maria dE loUrdES oliVEira rEZENdE
7858111 Maria dE loUrdES PalHETa aMoEdo
7918111 Maria dE loUrdES PErEira da TriNdadE
8681111 Maria dE loUrdES PErEira SaNToS
3770121 Maria dE loUrdES raBElo MarTiNS
4499111 Maria dE loUrdES raNGEl da lUZ
6805111 Maria dE loUrdES rocHa loNdrES
5373111 Maria dE loUrdES SalES caMPoS
8022111 Maria dE loUrdES SaNToS da foNSEca
6866111 Maria dE loUrdES SilVa da SilVa
3498111 Maria dE loUrdES SoUZa da crUZ
3771221 Maria dE loUrdES TorrES lEiTE
4880111 Maria dE loUrdES ViEira da SilVa
4511111 Maria dE loUrdES XaViEr dE SoUZa
8021111 Maria dE lUrdES caMPoS fErNaNdES
570221 Maria dE MElo VallE
446111 Maria dE NaZarE alVES caPElla
8038111 Maria dE NaZarE aSSiS doS rEiS
2159111 Maria dE NaZarE aZEVEdo doS SaNToS
8719111 Maria dE NaZarÉ BarBaS BaHia
2344111 Maria dE NaZarE BarBoSa ViaNa
5520111 Maria dE NaZarE BarroS BEZErra
8994111 Maria dE NaZarE cHaar cHaVES
1884111 Maria dE NaZarE corrEa dE frEiTaS
7573111 Maria dE NaZarE coSTa
8761111 Maria dE NaZarÉ da coSTa rodriGUES
7678111 Maria dE NaZarE da crUZ PErEira
8587111 Maria dE NaZarE da SilVa
5175111 Maria dE NaZarE da SilVa fraNco
9007111 Maria dE NaZarE da SilVa SiMoES
6485111 Maria dE NaZarE da SilVa SiQUEira
4386221 Maria dE NaZarE dE oliVEira
8254111 Maria dE NaZarE dE oliVEira BarroSo
8265111 Maria dE NaZarE doS SaNToS MacHado
1330111 Maria dE NaZarE doS SaNToS NoBrE
5055241 Maria dE NaZarE doS SaNToS riBEiro
5529111 Maria dE NaZarE doS SaNToS SilVa
7432111 Maria dE NaZarE GalVao dE fariaS
6489111 Maria dE NaZarE GoNcalVES fUrTado
4047111 Maria dE NaZarE liNS lEal
6461111 Maria dE NaZarE loPES BarroS
3618111 Maria dE NaZarE MacHado Garcia
2275221 Maria dE NaZarE MarQUES fUrTado
4636111 Maria dE NaZarE MarQUES PESSoa
9111111 Maria dE NaZarE MarTiNS PadilHa
6794111 Maria dE NaZarE MENdES SilVa
1256111 Maria dE NaZarE MoNTEiro dE araUJo
6823111 Maria dE NaZarE MoraES fErrEira
12808111 Maria dE NaZarE NoGUEira da coSTa
6121111 Maria dE NaZarE NUNES SaBa
7689441 Maria dE NaZarE oliVEira
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5378111 Maria dE NaZarE oliVEira MorEira
8264111 Maria dE NaZarE PaiVa dE fraNca
624111 Maria dE NaZarE PaNToJa da TriNdadE
4294111 Maria dE NaZarE PErEira MiraNda
5844111 Maria dE NaZarE PErEira ViEira
7431111 Maria dE NaZarE PiNHEiro dE SoUZa
6799111 Maria dE NaZarE QUEiroZ PiNTo
4840111 Maria dE NaZarE raMalHo BaSToS
9798111 Maria dE NaZarE rodriGUES PErEira
418111 Maria dE NaZarE rodriGUES SarMaNHo
2163221 Maria dE NaZarE SaNTa BriGida
4765111 Maria dE NaZarE SaNToS do NaSciMENTo
4931111 Maria dE NaZarE SilVa dE aQUiNo
5517111 Maria dE NaZarE SilVa dE SalES
7289111 Maria dE NaZarE SilVa liMa
4659261 Maria dE NaZarE SilVEira
6522111 Maria dE NaZarE SiQUEira dE carValHo
4406111 Maria dE NaZarE SoarES BriTo
7022111 Maria dE NaZarE SoUZa fraNÇa
2114111 Maria dE NaZarETH aSSiS doS SaNToS
6384111 Maria dE NaZarETH BaNdEira dE MaToS
8262111 Maria dE NaZarETH diaS KlaUTaU MENdoNca
4994111 Maria dE NaZarETH MariNS dE SilVa Sa
6847111 Maria dE NaZarETH SoarES Maia
8582111 Maria dE oliVEira lUciaNo loPES
8290111 Maria dE oliVEira MUNiZ
8477111 Maria dE SoUSa PaNToJa
1174111 Maria dE SoUZa coNdE
9178111 Maria dE SoUZa liMa BraGa
1493111 Maria dErcia NaSciMENTo caBral
2791111 Maria dioNEia da coSTa BriTo
8910111 Maria diValda MENdoNÇa arraES
2745111 Maria do aMParo dE JESUS MacHado
7803111 Maria do carMo BraGa PESSoa
3542111 Maria do carMo caMara
5561111 Maria do carMo cardoSo GoNcalVES
1624111 Maria do carMo coElHo caldaS
3570111 Maria do carMo da coSTa coElHo
6012111 Maria do carMo daS cHaGaS riBEiro
8607111 Maria do carMo dE liMa oliVEira
2721111 Maria do carMo fErNaNdES MarTiNS
5724111 Maria do carMo fiGUEirEdo araUJo
653111 Maria do carMo GoMES dE VaScoNcEloS
4292111 Maria do carMo GoNcalVES SilVa
8043121 Maria do carMo MacEdo MaciEl
3958111 Maria do carMo PaiVa fErrEira
10303111 Maria do carMo PirES SaldaNHa
6407111 Maria do carMo rodriGUES craVo
8835241 Maria do carMo SoUZa BriTo
4473111 Maria do carMo TaVarES
9406111 Maria do cÉo JordÃo dE SoUZa
8692111 Maria do liVraMENTo coSTa do roSario
6343221 Maria do liVraMENTo coUTiNHo dE alMEida
5590111 Maria do PErPETUo Socorro araUJo BarBoSa
8187111 Maria do PErPETUo Socorro BarroSo doS SaNToS
5699691 Maria do PErPETUo Socorro da cUNHa fraNca
4049231 Maria do PErPETUo Socorro MorEira GoMES
5265111 Maria do PErPETUo Socorro oliVEira SilVa
2784111 Maria do PErPETUo Socorro TaVarES da SilVa
8672111 Maria do rEMÉdio corrEa dE oliVEira
8768111 Maria do roSario BorGES MaGalHÃES
2616121 Maria do Socorro cardoSo GoNcalVES
7327111 Maria do Socorro caSTro corrEa
8421111 Maria do Socorro coSTa SilVa
7687111 Maria do Socorro da coSTa corEcHa
7084111 Maria do Socorro da SilVa SoUZa cardoSo
6787111 Maria do Socorro dE aNdradE SoarES
3020111 Maria do Socorro dE SoUZa araUJo
2090111 Maria do Socorro dE VaScoNcEloS colarES

2960231 Maria do Socorro doS SaNToS
8545111 Maria do Socorro doS SaNToS MEdEiroS
4334111 Maria do Socorro faVacHo coNcEiÇÃo
3708111 Maria do Socorro fErrEira lEao
9106111 Maria do Socorro fErrEira PaNToJa
2941111 Maria do Socorro MacEdo BarBoSa
5345271 Maria do Socorro oliVEira da SilVa
4670111 Maria do Socorro riBEiro lEao
4659131 Maria do Socorro rodriGUES diaS
6350111 Maria do Socorro SaNToS coSTa
9932111 Maria do Socorro ToScaNo doS SaNToS
875221 Maria do Socorro ViNHoTE fiGUEira
3515261 Maria dolorES NaSciMENTo SilVa
5989111 Maria doMicila doS SaNToS fiQUEira
6453111 Maria doMiNGaS TaVarES dE SoUZa
4331111 Maria doNairE rEZENdE caSTro
2343111 Maria dorciNda MoNTEiro fErrEira
8076111 Maria doS aNJoS MaToS PaMPHYlio
6545221 Maria doS aNJoS MorEira da crUZ
6697111 Maria doS aNJoS NaSciMENTo doS SaNToS
6128111 Maria doS aNJoS PErEira da SilVa
8511111 Maria doS aNJoS SilVa da PaiXao
5648111 Maria doS rEiS loBo da SilVa
4189111 Maria doS SaNToS carNEiro
7243111 Maria doS SaNToS fErNaNdES
9078111 Maria doS SaNToS PiNHEiro
5032111 Maria doS SaNToS SaraiVa
6747241 Maria dUarTE da SilVa
4191111 Maria dUarTE doS SaNToS
5940251 Maria dUcirENE da SilVa BriTo
4904111 Maria EdEMildE GUiMaraES alVES
2230251 Maria EdilENa doS SaNToS fErrEira
7345111 Maria EdilENE doS SaNToS aBrEU
6735441 Maria EdNa dE JESUS PaiXao
4514111 Maria EdYTE do carMo MacHado
1170121 Maria EGlair da SilVa MoUra
7773111 Maria EliETE daS dorES aMoriM
7533111 Maria EliETE SoUSa MoraiS
10394111 Maria EliETE TaVarES dE MaToS
8594111 Maria EliZa loPES Bordallo
5799221 Maria EliZa NoGUEira da SilVa
7272111 Maria EliZaBETE doS SaNToS dUarTE
4862111 Maria EliZaNGEla dE frEiTaS MacEdo
4101111 Maria ElZa aZEVEdo coNdE
5243111 Maria Ercilia dE oliVEira BaSToS
6707111 Maria ErMEliNda SilVa dE caSTro
5941111 Maria ErMiTa da SilVa rUY SEcco
2602111 Maria ErUMildES MENdES
6506781 Maria ESTEliTa BarBoSa da SilVa
6469111 Maria ESTEliTa MariNHo do NaSciMENTo
8211231 Maria EUclENicE da coSTa BorGES
8108111 Maria EUlalia rocHa MarTiNS
1834111 Maria fadUl loBo
6756111 Maria faTiMa da SilVa
745111 Maria fE roSaliNa doS SaNToS MoraES
3363111 Maria fErNaNda doS aNJoS caSTro
4810111 Maria fErNaNda GaMa dE SoUZa
5171111 Maria fErrEira dE alMEida PaiVa
1252221 Maria fErrEira dE SoUZa
9467111 Maria fErrEira PaES
6147111 Maria fErrEira SalES
5998111 Maria fErrEira SoUZa dE aMoriM
8597111 Maria fraNciSca alVES fraNco
8301111 Maria fraNciSca da coNcEicao cUNHa
6425111 Maria fraNciSca dE MElo ViEira
9024111 Maria fraNciSca NUNES Garcia
3782111 Maria GaMa SoUZa dE araUJo
4013111 Maria GENi alMEida MoNTEiro
7786111 Maria GErTrUdES PiNHEiro NoGUEira
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4214111 Maria GloriNHa da SilVa frEiTaS
7999111 Maria GoMES diNiZ
7567111 Maria GoMES frEirE
2544111 Maria GoMES QUiNdErE
1406111 Maria GoNcalVES aTaidE da SilVa
3329111 Maria GorETH PiNTo rocHa
7424111 Maria GorETH SilVa dE araUJo
2108221 Maria GorETTi oliVEira BarilE
9141111 Maria GraciaNa roSa dE SoUSa
4825111 Maria GriZalda SErrao BarBoSa
9159111 Maria HaSEGaWa
6188111 Maria HEBE da SilVa SaNToS
5722111 Maria HElENa alVES liNS
1887121 Maria HElENa aUTraN MacHado dE PadUa coSTa
2230111 Maria HElENa doS SaNToS fErrEira
2882111 Maria HElENa dUTra PEdroSo
5301111 Maria HElENa fErrEira raBElo
4650291 Maria HElENa MarTiNS dE MEdEiroS
4529111 Maria HElENa MarTiNS GaMa
8872111 Maria HElENa PErEira da SilVa
2324111 Maria HElENa SilVa
7960111 Maria HElENa TEiXEira MarQUES
5687111 Maria HElENilZa BENTo dE SoUSa
100111 Maria HEloiZa MENEZES fErNaNdES
6408111 Maria Hilda doS SaNToS PiNTo
4083111 Maria iEda SoUZa dE liMa
6249111 Maria ilca rEGo SEiXaS
6305111 Maria ilMa crUZ fErrEira
8865111 Maria iNES MEScoUTo diNiZ
8790111 Maria iNÊS rodriGUES NaSciMENTo
8914111 Maria iNEZ caSTElo raSSY GarcEZ
2781111 Maria iolaNda da coSTa coElHo
8111111 Maria ioNE SilVa dE aBrEU
198111 Maria iracEMa dE carValHo BarroS
5738111 Maria iracEMa MESQUiTa dE SalES
9084111 Maria iraci lEMoS da SilVa
807111 Maria irEcE GaMa dE araUJo SEaBra
4322111 Maria iTalica doS PaSSoS PENicHE
1255221 Maria iZaBEl BraSil dE alBUQUErQUE
4556111 Maria iZaBEl cardoSo MilEo
4912111 Maria iZaBEl daMaScENo PErEira
7060111 Maria iZaBEl MaroJa MariNHo BrUZdZiNSK
8680111 Maria iZaBEl oliVEira GalVÃo
5707111 Maria iZETE dE liMa carValHo
6678111 Maria JacirEMa alMEida dE frEiTaS
6293111 Maria JoaNa da SilVa MENdoNca
3154111 Maria JoaNa rodriGUES SoBral
5756111 Maria JoaQUiNa BarBoSa doS SaNToS
4062111 Maria JoaQUiNa da SilVa BEZErra
2672111 Maria JoSE alVES do carMo
4779111 Maria JoSE alVES raMoS
4776111 Maria JoSE aMaral dE SoUZa
8125111 Maria JoSE cardoSo da SilVa
9038111 Maria JoSE corrEa alMEida
5846111 Maria JoSE coSTa corrEa
8579111 Maria JoSE da SilVa
7381221 Maria JoSE da SilVa SoUZa
7897111 Maria JoSE dE frEiTaS dUTra
7576111 Maria JoSE dE JESUS TriNdadE rodriGUES
1147111 Maria JoSE dE SoUSa
1661131 Maria JoSE do NaSciMENTo MacHado
9113111 Maria JoSÉ doS SaNToS carNEiro
11980111 Maria JoSE doS SaNToS SilVa
3933111 Maria JoSE EVaNGEliSTa da SilVa
2371111 Maria JoSE Garrido BaSToS
6809111 Maria JoSE lEiTE lEliS
7695571 Maria JoSE liMa dE SoUSa
669111 Q Maria JoSE MEirElES fUrTado
1395111 Maria JoSE NaSciMENTo da SilVa

1409530101 Maria JoSE NoGUEira GoMES
8410111 Maria JoSE riBEiro dE lEMoS
6737111 Maria JoSE rodriGUES dE criSTo
4990111 Maria JoSE rodriGUES SENa dE oliVEira
8511241 Maria JoSE SilVa da PaiXao
6939111 Maria JoSÉ TriNdadE VilHENa
5214111 Maria JoSE ValENTE da SilVa
8817111 Maria JoSE ViaNa frEiTaS
9455111 Maria JoSEfiNa dE oliVEira BarroS
8316111 Maria JoSElY alMEida dE MiraNda diaS
7605111 Maria JUlia aMaral PiNHEiro
7189111 Maria JUliETa HaGE SErra
7237111 Maria JUSTiNa GoNcalVES
6577111 Maria lair da SilVa diaS
3315111 Maria lEa ParENTE cHaVES
6784111 Maria lEia GaMa dE aVElar
4524111 Maria lEliS MaToS da crUZ
6693111 Maria lEoNor PrESTES coSTa
9070111 Maria lidiaNE MoNTEiro SodrÉ
9337111 Maria lidUiNa coSTa BiTTENcoUrT
2532111 Maria liMa da coSTa
5726111 Maria liNdaMor MarQUES SoarES
7496111 Maria liNdiNalVa carrEra doS SaNToS
2569111 Maria loPES da SilVa SoarES
5114111 Maria lUcia alEiXo aZEVEdo
7310111 Maria lUcia BarroS daMaScENo
7324221 Maria lUcia BENEVidES SaraiVa
7769111 Maria lUcia BEZErra doS SaNToS
5919111 Maria lUcia cUNHa dE SaNTaNa
3609111 Maria lUcia dE SoUSa MoiTTa KoUrY
923111 Maria lUcia dE SoUZa SaNTaNa
6942111 Maria lUcia doS SaNToS
4650111 Maria lUcia fiGUErEdo daS cHaGaS
8954111 Maria lÚcia MUNiZ dE QUEiroZ
8121111 Maria lUcia NaSciMENTo do NaSciMENTo
1979131 Maria lUcia riBEiro
3929111 Maria lUcia SoUZa da SilVa
4327111 Maria lUciMar MENdES dE oliVEira
11889111 Maria lUiZa dE SoUZa
8755111 Maria lUiZa dE SoUZa SilVa
3160111 Maria lUiZa diaS da foNSEca
4572111 Maria lUiZa do roSario araUJo
8501111 Maria lUiZa KalUME SErrUYa
7899111 Maria lUiZa SilVa dE caSTro
6972221 Maria lUZia da SilVa PENa
3635111 Maria lUZia NEVES
7368111 Maria MadalENa da SilVa PErEira
7592111 Maria MadalENa lEal da coSTa
7966111 Maria MadalENa liMa cardoSo
3839111 Maria MadalENa MarQUES dE carValHo
4839111 Maria MadalENa PiNHEiro da SilVa
3611241 Maria MadalENa PUrEZa
2149111 Maria MadalENa raMoS PaES
4352111 Maria Maia da SilVa
7273111 Maria Maia Prado
6202221 Maria MarcEliNa dE liMa rodriGUES
2258111 Maria MarcioNila BarBoSa MoNTEiro
7061111 Maria MariNHo dE araUJo
3628111 Maria MarlENE caMPElo dE fiGUEirEdo
1789111 Maria MarTa dE alMEida oliVEira
2325111 Maria MarTa MarQUES MaGalHaES
8096111 Maria MarTHa SaUMa MaToS
3795111 Maria MarY da SilVa
4998111 Maria MaToS PErEira
5495111 Maria MaTToS dE aNdradE
4250111 Maria MEdEiroS da foNSEca
1715111 Maria MEdiNa rodriGUES PaScoal
4824111 Maria MESQUiTa dE SoUZa
4064111 Maria MiraNda alVES
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5200111 Maria MiraNil PErEira TENorio
287111 Maria ModESTo dE criSTo oliVEira
3218231 Maria MoNTEiro dE oliVEira
6880251 Maria MoNTEiro doS SaNToS
9656111 Maria MoNTEiro rodriGUES
8713111 Maria MorEira dE liMa
5634111 Maria NaSciMENTo doS SaNToS
6676111 Maria NaZarE coElHo BarroS
86101 Maria NaZarETH BENTES riBEiro

7391111 Maria NEci BarBoSa carNEiro
6538111 Maria NEcY PErEira caPUcHo
9231111 Maria NEidE dE MoraES SilVa
8303111 Maria NEUSa rEPolHo aZEVEdo
3261111 Maria NEVES EVaNGEliSTa
9092111 Maria NilZa liNS faVacHo
6175111 Maria NoEME BESErra MorEira
7381111 Maria NoEME Maia coSTa
8600111 Maria NoNaTo GoMES
5225221 Maria NUNES corrEa
8874111 Maria odETE BaraTa MoNTEiro
6574111 Maria odETE da SilVa oliVEira
7379111 Maria odETE rUfiNo dE MaTToS
7816111 Maria olGa da SilVa raMoS
4801111 Maria oliMPia da PaiXao liMa
9099111 Maria oNEidE doS SaNToS MiraNda
5968381 Maria oNEidE TEiXEira PiEdadE
3875111 Maria oNEidE TEodora dE araUJo
8388111 Maria oScariNa caMPoS PiNHEiro
799111 Maria PEdroZa da SilVa
2605111 Maria PErEira da SilVa
7497111 Maria PErEira dE aNdradE
1141111 Maria PErEira doS SaNToS lEiTE
9298111 Maria PErEira MacHado
3421111 Maria PErEira ViaNa
4242111 Maria PiMENTEl MariNHo
9196111 Maria PiNHEiro da SilVa HaGE KaraM
2265111 Maria QUEiroZ dE SoUZa
5421111 Maria raiMUNda alMEida dE oliVEira
6880111 Maria raiMUNda BriTo dE oliVEira
7439111 Maria raiMUNda dE SoUZa
4343221 Maria raiMUNda GoNcalVES dE caSTro
4214251 Maria raiMUNda loPES SilVa
7881111 Maria raiMUNda PErEira coNcEicao
2220111 Maria raiMUNda PErEira da SilVa
4163111 Maria raiMUNda SoarES dE SoUZa
3590111 Maria raiMUNda ViEira MENdES
7405111 Maria rEiS carValHo da crUZ
21111 Maria riBEiro Baia

7068111 Maria riBEiro doS rEiS
6950111 Maria riTa BEZErra dE SoUZa
3986111 Maria riTa GoMES fErrEira
5512111 Maria riTa SErra doS SaNToS
8119111 Maria rocHa dE SoUZa
8743111 Maria rocilda dE caSTro
4213111 Maria rodriGUES
949111 Maria rodriGUES dE BarroS

10931111 Maria rodriGUES dE SoUZa
8720111 Maria rodriGUES dE SoUZa
4850111 Maria rodriGUES loPES
8958111 Maria roSa carValHo caSTro
7956111 Maria roSa coSTa dE BriTo
3594111 Maria roSa NEVES da SilVa
3750111 Maria roSa PiNHEiro BraGaNca
4147111 Maria roSaliNa cHaGaS da SilVa
7361111 Maria roSEaNE PaNToJa dE SoUSa
9396121 Maria rUBENiTa da coSTa
9286111 Maria rUBENiTa SoUZa oliVEira
4813111 Maria rUTH caSTElo BraNco loPES
5284111 Maria rUTH da SilVa BarroS

7852111 Maria rUTH doS SaNToS BraZ
2281221 Maria Safira BraZ dE liMa
7570111 Maria SaNTa roSa dE NaZarE
6182111 Maria SaNTaNa coSTa dE MoraES
5674111 Maria SaNTaNa dE oliVEira
3646111 Maria SaNTaNa MaciEl PiNHEiro
5174111 Maria SaNTaNa SalGado da rocHa
9173111 Maria SaNToS da SilVa
7913111 Maria SarMENTo foNSEca
1845111 Maria SaUMa XErfaN
7879111 Maria SEBaSTiaNa dE MiraNda BraGa
6138111 Maria SENa corrEa
203111 Maria SENa fialHo E SilVa

10589111 Maria SErrao Barra
9071111 Maria SilVa da coNcEicao
3326111 Maria SoarES diaS
1477111 Maria Socorro doS SaNToS BriTo
8555111 Maria Socorro SilVa dE oliVEira
8976111 Maria SolEdadE PirES da SilVa
3246111 Maria SoNia SoarES PErEira
372111 Maria STElla ordoNEZ daNiEl
9132111 Maria TElES BaraTa
6640111 Maria TErEZa diaS aNdradE
8361111 Maria TErEZa SilVa BarroSo
2124111 Maria TErEZiNHa MaraNHao VaScoNcEloS
5068111 Maria TErEZiNHa PaMPloNa da SilVa
6542111 Maria THErEZa da SilVa SarMaNHo
9957111 Maria ViEira dE JESUS
7294111 Maria VilaNi da coNcEicao
5926111 Maria Viricio dE aMoriM
8747111 Maria ViToria dE MElo fraNÇa
5918111 Maria ViToria rodriGUES dE liMa
8854111 Maria WalQUiria caSTElo BraNco oliVEira
4019121 Maria YEda da coSTa SEGadilHa
4318111 Maria ZENaidE SaNToS dE aSSiS
3745111 MarialVa daS NEVES SoUZa
532331 MariaNa BaSToS MErcES
6921111 MariaNa PErEira VEraS
6054111 MariaNa raMoS MorEira
7530131 MariElY TEiXEira carNEiro
6020111 MariETa Maia SilVa
6675111 MariETa SarMaNHo coSTa
3612111 MarilEa do Socorro fErrEira dE aQUiNo
5006221 MarilENa MarTiNS doS SaNToS
4008111 MarilENE BaSToS dE oliVEira
6981111 MarilENE da coSTa corrEa
7688181 MarilENE lUcia daS NEVES caMPoS
8132111 MarilENE MorEira raPoSo
2112111 MarilENE SalGE BraNdao
7730111 MarilENE SoarES dE caSTro
7579131 Marilia BarBoSa PaMPloNa
8214111 Marilia dE MElo alcaNTara
1886111 Marilia MorEira BaarS
4277111 MariNa BEZErra dE araUJo
2392111 MariNa carValHo coNcEicao
8811111 MariNa da SilVa NUNES
7429121 MariNa ElZa liMa BarroSo
2440111 MariNa GoNÇalVES diaS
7988111 MariNa MarQUES aMoriM
5050111 MariNa QUarESMa fErrEira
6982111 MariNEidE corrEa Barra
6043111 MariNES faTiMa fErrEira MarTiNS
5558111 MariNES ViaNa do NaSciMENTo
9187111 MariNETE dE JESUS coSTa calaNdriNi
8540111 MariNETHE lUZia Garcia dE oliVEira
3530111 MariNETTE MElo dE oliVEira
7145111 Mario carValHo da SilVa
8697131 Mário EVErToN rodriGUES SaNTaNa
6399111 Mario fErNaNdo MarQUES PiNTo
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8036111 Mario fErrEira da coSTa
8059111 Mario JoNES SUlaMEricaNo M da SilVa
7862111 Mario JoSE SENa dUTra
8995111 Mário liMa PirES
1412111 Mario MaUricio da SilVa MarQUES
7970131 MariValda caSSEB GUiMaraES
7634111 MariZa MESQUiTa dE alMEida
6212111 MariZa ModESTo GoNcalVES
4513111 MariZETE cardoSo E SoUZa
8980251 MariZETE doS SaNToS MiraNda
9012111 MarlENE corrEa BEZErra
5139111 MarlENE dE JESUS da SilVa SaNToS
9369111 MarlENE MacHado doS SaNToS
8231111 Marli da coNcEicao ViEira da SilVa
8012111 MarlUcE rodriGUES doS SaNToS
1988121 MarlY diaS SEdoViM
6784331 MarlYaN dE aVElar GUEdES
3218111 MarlYSoN SoUSa dE oliVEira
7378111 MarTa VaZ dE SoUZa BaSToS
7639111 MarTHa clEMENcia da rocHa MEllo
7067111 MarTiNHa SilVa liMa NUNES
8868111 MarTiNiaNa corrEa cardoSo
7489111 MarY dE MoraES SilVa
5241111 MarY iNocENcio PaSSariNHo
5266111 MarY VaScoNcEloS dE BriTo frEirE
7697221 MaSTErSoN fElYPE GoNcalVES fErrEira
4129251 MaUra roGErio doS SaNToS
9875111 MaUricio doS SaNToS BoaES
7181111 MaUrilio coSTa caSSUNdE
6888331 MaUro SoKraTES dE aNdradE SaNToS
7576121 MaXiMo TriNdadE rodriGUES
6043321 MaYara fErrEira MarTiNS
5423221 MaYco SiMEao daS cHaGaS
8021231 MaYcoN HErloN corrEa fErNaNdES
7338121 MaYra PaiVa dE carValHo
5583111 MaZilES alVES da SilVa
5006111 MElcHiadES JoSElia PiNHEiro PaNToJa
2608111 MElcHiadES MarTiNS caldEira
3147111 MEraNil BraGa dE carValHo
4674111 MErcEdES BarBoSa VilHENa
8670111 MErcEdES BarroS BoUTH
9006111 MErcEdES GoMES MoraES
8539111 MErcEdES GoNcalVES dE aBrEU
6525111 MEriaM aMoriM da SilVa
8423111 MEriaN MElo da coSTa
4568111 MErYaM SHiMoN BENaSSUlY fialHo
4532241 MicHElE dE SoUZa cHaVES
5161251 MiGUEl da SilVa MiraNda
6475111 MiGUEl dE JESUS riBEiro
8907111 MiGUEl ElESBao da coSTa
6253111 MiGUEl EUSTaQUio do NaSciMENTo
8961111 MiGUEl fEliZola da SilVa
6172111 MiGUEl JaSTES SoUZa
9161111 MiGUEl SaBiNo Nacif NEdEr
8933111 MiGUEl TaVarES fariaS
5401221 MilENa fraGoSo NUNES
6583111 MiliSaUra PiNHEiro flEXa
2755111 MilTa SaNToS dE liMa
9068111 MilToN GoMES da SilVa
9059111 MiNorU NaKaZiMa
8546111 MiriaM alcolUMBrE NoGUEira
3307111 MiriaM alVES doS SaNToS
7939111 MiriaM PiNHEiro MalaTo
7411111 MiriaM SilVa dE oliVEira
7206111 MiriaN flEXa doS SaNToS
7660111 MiriaN foNTES ViaNa
5469121 Moacir fErNaNdES liMa coSTa
7897221 MoiSES PErEira dUTra
8197111 MoNica BoTElHo dE QUEiroZ fErrEira

2072221 MoNica corrEa dE PaiVa
8586111 MoNica frEirE da MoTa caMPoS
8521131 MoNica MarTiNS dE araUJo
1131321 MYriaN carrEra PalMEira
8886111 NaBor PiNHEiro dE loUrEiro
7893111 Nadia EVErT loNGoBardE
7966131 Nadia MadalENY liMa cardoSo
7231221 NadiME Sofia GoNdiM fraiHa
6542221 Nadir alVES doS SaNToS
730111 Nadir crUZ E SilVa
663111 Nadir dE carValHo alVES
5424111 Nadir doS SaNToS QUadroS
7163111 Nadir fErNaNdES do carMo
1966241 Nadir SarMENTo QUEiroZ SaNToS
1469111 NadYr dE SoUZa MarQUES
6694111 NaGiB rodriGUES dE liMa
6122111 NaHirSa rodriGUES dE alMEida
5808111 NaildE NUNES riBEiro
8557321 NailSoN PiNTo MarTiNS
7467111 Nair aZEVEdo MacEdo
1954111 Nair da coNcEicao SilVa
4145111 Nair da SilVa MoNTEiro
2850111 Nair dE JESUS MaiEr aBrEU
6506221 Nair MaciEl loBo
5565111 Nair MiraNda dE liMa
25111 Nair ofElia do NaSciMENTo

3641111 Nair rodriGUES doS SaNToS
8066111 NaiZEr da NaTiVidadE coSTa rEiS
4329111 NaNcY oliVEira da SilVa
1867111 NaTalia dE SoUZa NUNES
6280111 NaTaliNa dE caSTro loUrEiro
5379111 NaTaliNa dE JESUS filGUEira riBEiro
8450111 NaTaliNa liMa da SilVa
5880111 NaTaliNa MaToS fErrEira
8193331 NaTaNaEl da SilVa coSTa
5148121 NaTHaNaEl fariaS lEiTao NETo
8222111 NaTiVidadE MoraES da SilVa
9220111 NaYara cHaVES dE liMa
7395111 NaZarE BarBoSa dE SoUZa
1265111 NaZarE BraGa dE MElo
1504111 NaZarE BraGa dE MElo
8845111 NaZarE da coSTa dorNElES
1252111 NaZarE fErrEira dE SoUZa
7123111 NaZarE MarTiNS da SilVa
4312111 NaZarE VilHENa dE JESUS
5319351 NaZarENo rocHa liMa
8659111 NaZira farriPaS coNdUrU
3664111 NaZira liMa da SilVa
7277111 NaZira SaloMao rEiS
7054111 NEidE MarTiNS caVaca
5948111 NElSoN daMiao da PaZ
8315111 NElY SilVa dE SoUZa
7338211 NEoNETE PaNToJa flEXa
8016111 NErcila SoarES dE araUJo
5003111 NErZira daS cHaGaS PalHETa
8729111 NESiaNo da SilVa GoNÇalVES
7537111 NEUci araUJo BorGES
7537121 NEUcirENE alMEida BorGES
4382111 NEUSa BraSil calaNdriNi TaBaraNa
9075111 NEUSa GraÇa ViaNa BriTo
7700111 NEUSa Maria GoNcalVES da SilVa
3541111 NEUSa MorEira riBEiro
5179221 NEUSa NEVES da SilVa
5213111 NEUSaliNda fErrEira dE PiNa cordEiro
9179111 NEUZa cElESTE Prado doS SaNToS
7682111 NicolaU da coNcEicao BraBo
8833111 NicoliNo da SilVa ValENTE
1284111 NiEda lEoNcY TEiXEira
7822241 NilcEM caMPiNaS doS SaNToS
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4635111 NildES rodriGUES PiEdadE
8509111 NilEidE dE SoUZa EVaNGEliSTa
8261111 NilMa rodriGUES PacHEco
9174111 NilVETE NEVES SalES
6047111 NilZa alVES SilVa
8807111 NiValdo fraNÇa GoMES
6599111 NiVia floriNda SilVa dE MiraNda
8685111 NoEMi ficaGNa
2757111 NoEMia doS SaNToS GoNcalVES
8985111 NoEMia liBia PErEira doS SaNToS
3367111 NoEMY PaSSoS da coSTa
7057111 NoNaTa dE PaUla rodriGUES BraGa
9032111 NoZiaNa doS SaNToS QUarESMa
8571111 NYlSE PicaNco dE fariaS
5460111 ocidEa dE oliVEira diaS
8003131 odaNil PErEira VaScoNcEloS
10604111 odEMar alVES BaraTa
7335111 odEQUiaS da SilVa MariNHo
1525111 odEriNda MorEira da SilVa
6504111 odETE dE MElo ViEira
4843111 odETE do NaSciMENTo NUNES
6166111 odETE foNSEca dE oliVEira
11803111 odETE SoUZa da SilVa
663221 odila Maria da PaiXao alVES
7594111 odilardo dE aNdradE E SilVa
6652111 odiloN dE JESUS BarBoSa
3424111 olGa dE caMPoS KHaYaT
6806111 olGariNa alMEida MENdoNca
8256111 olGariNa dE caSTro TraJaNo do NaSciMENTo
5270111 olGariNa doS SaNToS SaNToS
5319111 olGariNa Maria rocHa liMa
5340111 olGariNa SarMENTo SilVa fErNaNdES
6923111 olidio GaBriEl da SilVa
7021111 oliENE GoNcalVES cardoSo
3651111 oliMPio aMador SarMENTo
5969111 oliMPio GoMES da SilVa
1587221 oliMPio GUilHErME fiGUEirEdo GaBriEl
2689111 oliNda lUcia alVES GUiMaraES
6587111 oliNda SalHEB dE oliVEira
8881111 oliNdiNa SEriQUE doS SaNToS
4414111 oliVia da SilVa riBEiro
5935111 oMici da SilVa BraGa
7204111 oMildoM alVES fErrEira
6759111 oNEidE dE aVElar dE MoraES
3105111 oNEidE doS SaNToS diaS
6927111 oNEidE GoNcalVES da SilVa
3071111 oNEidE lEMoS doS SaNToS
4457111 oNEidE NaZarE dE liMa alMEida
8133111 oNEidE riBEiro PaiVa da SilVa
5348111 oNEY fErrEira ViaNa
6771131 oNZE rodriGUES doS SaNToS
8930111 ordElia Praia foNSEca
5781111 orlaNda caMPoS MoraiS
1630111 orlaNdiNa dE NaZarE PaNPloNa
4832111 orlaNdiNa Maria dE MoraES carValHo
3551111 orlaNdiNa PaNPloNa GoMES
4734221 orlaNdiNa SardiNHa da SilVa
2515111 orMEZiNda doS SaNToS SoUZa PErEira
3905111 orMila PiNHEiro dE QUEiroZ
9167111 oScaliNa rodriGUES MoraES
5699111 oScariNa da cUNHa fraNca
4123111 oScariNa MEllo dE fiGUEirEdo
5406111 oScariNa SilVa GoMES
827111 oSMaNdiNa ESTEVES PiNHo
8577111 oSMar araUJo PiNTo
8554111 oSMar fErrEira do ValE
9613111 oSMar JoSÉ SilVa dE SoUSa
6486111 oSMar SaNTaNa
5312361 oSMariNa aBdoN fErrEira

2020 oSMariNa aBrEU rodriGUES
5137111 oSMariNa aNToNiaNa da foNSEca laUNE
8870111 oSMariNa cordEiro alMEida da SilVa
6757111 oSMariNa dE MoNTEiro rodriGUES
2886111 oSMariNa dE SaNTaNa caSTro
7317111 oSMariNa MadalENa SilVa SaraGa
6139111 oSMariNa MarTiNS doS SaNToS
3454111 oSValdiNa dE SoUZa fariaS
3439111 oSValdiNa fErrEira dE aSSiS
7984111 oSValdo dE aSSUNcao MalaTo
5977111 oSValdo GaldiNo doS SaNToS
8804111 oSValdo GoMES da SilVa
8486111 oSValdo PaMPloNa dE frEiTaS
5343121 oSWaldo MarTiNS
8951111 oTacilia doS SaNToS SilVa
8727111 oTacilia MiraNda alVES
9326111 oTacilio coNrado dE araUJo
10934111 oTaVio lEaNdro lEiTE dE SoUZa
2368111 oTilia daS cHaGaS BENTES dE SoUZa
1081111 oTilia ladEira dE SoUZa
5428341 oTilia oliVEira dE SoUZa
8763111 oZEci BarroS dE QUEiroZ
9415111 oZiEl doS SaNToS diaS
7688341 PaBlo lEoNardo SilVa caMPoS

7695 PaBlo MaX dE SoUSa MENEZES
5307111 PalMira dE oliVEira
4281111 PalMira loPES ToScaNo
7556121 PaMEla Maria dE liMa TENorio
6039111 PaMEla SUEllEM loBo SaraiVa
6403231 Paola NaTaSHa do carMo fErNaNdES
9157111 Paola TaMirES coSTa dE SoUZa
1657111 PaScHoa alVES coElHo raMoS
5357111 PaSTora fErrEira NaSciMENTo
6506111 PaTricia ElaiNE PiNa SaNTiaGo
9498351 PaTricia liMa MElo
2888221 PaTricia rEGiaNE BarroSo PErEira
4947111 PaUla da cUNHa dE JESUS
8081111 PaUliNo do carMo da VEra crUZ SoBriNHo
6224241 PaUlo aBrEU dE MoraES
5638111 PaUlo alVES dE oliVEira
6020121 PaUlo aUGUSTo Maia da SilVa
7481331 PaUlo EdUardo QUarESMa
11241111 PaUlo MarcoS doS SaNToS liMa
8500221 PaUlo roBErTo cardoSo
5708111 PaUlo roBErTo dE PaUla PENa
8389111 PaUlo roBErTo MoraES PErEira
8850111 PaUlo roBErTo MoTa dE oliVEira
8928221 PaUlo roBErTo oliVEira da SilVa
5661111 PaUlo roBErTo PEiXoTo do NaSciMENTo
4289111 PaUlo SErGio PoNTES MarTiNS
2603221 PaUlo SErGio VEiGa da SilVa
2802111 PaZ daMaScENo TEiXEira
4945111 PEdriNa fErrEira coElHo
6407141 PEdriNHa roSiaNE rodriGUES craVo
9279111 PEdro BorcEM
9047111 PEdro fraNKliN cordEiro MoNTEiro
8825111 PEdro JoSiNo BarBoSa cardoSo
6506241 PEdro loBo SaNTiaGo
7989111 PEdro NilToN MarQUES loBaTo
5405111 PEdro oTaVio da SilVa aBrEU
6526111 PEdro PErEira dE frEiTaS
9022111 PEracio GaMa da SilVa

9111 PErcilia dE fraNca SilVa
7515111 PETroliNa aNGEliNa do NaSciMENTo coSTa
8616111 PETroNilia do laGo fariaS
9057111 ProBEliNa MorEira TEiXEira
4237111 PUrEZa doS aNJoS PiNHEiro SaloMao caSSEB
6042111 QUEroBiNa lEiTE dE alENcar
1772111 racHEl EPHiMa dE caSTro
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3917111 racHEl iSraEl cHUVa
3811111 radir MarTiNS cUNHa
7532231 rafaEl diaS fErrEira
7031221 rafaEl rENaN da SilVa BriTo
4554131 rafaEl WalacE SErENi Maia
10102111 raiMUNda alBErNaZ dE araUJo
6873111 raiMUNda alGENir Maia TorrES
895111 raiMUNda aMaral
6376111 raiMUNda araUJo doS PaSSoS
8970111 raiMUNda BarBoSa da SilVa
5067111 raiMUNda BarroS corrEa
4171111 raiMUNda BraGa Maia
2914111 raiMUNda caldaS TEiXEira
4553111 raiMUNda cardoSo da SilVa
2205111 raiMUNda carValHo BEZErra
6116111 raiMUNda caSTilHo dE MaGalHaES fErrEira
3759111 raiMUNda cordEiro dE MElo aMoriM
9053111 raiMUNda cordEiro NUNES
2732111 raiMUNda corrEa liMa
8519111 raiMUNda coSMo da SilVa
148111 raiMUNda da coSTa MarVao
4570191 raiMUNda da coSTa SoUZa
2483111 raiMUNda da PaiXao NilaNdEr
2116111 raiMUNda da rocHa caMPoS

33653870102 raiMUNda da SilVa alVES
5344111 raiMUNda da SilVa caMPoS
888111 raiMUNda da SilVa fUrTado
6807111 raiMUNda da VEra crUZ BaUTH
8500331 raiMUNda daS GracaS cardoSo
7949111 raiMUNda daS GracaS MENdES PErEira
5774111 raiMUNda dE aMoriM fErNaNdES
7430111 raiMUNda dE faTiMa MoraES araUJo
1587111 raiMUNda dE fiGUEirEdo GaBriEl
8569111 raiMUNda dE JESUS MacEdo araUJo
3721111 raiMUNda dE liMa MENEZES
6814111 raiMUNda dE oliVEira do carMo
7225111 raiMUNda dE SoUZa aBraHÃo
735111 raiMUNda dE SoUZa EMErENciaNo
5119111 raiMUNda dE SoUZa MacEdo
2321111 raiMUNda diaS da SilVa
4588111 raiMUNda diaS liMa
4142111 raiMUNda do carMo MoTa BaNdEira fErrEira
5670111 raiMUNda do carMo SilVa dE oliVEira
7588111 raiMUNda do ESPiriTo SaNTo
1575111 raiMUNda doS aNJoS liMa
2817111 raiMUNda fErNaNdES liMa
2651111 raiMUNda fErNaNdES MENdES
2438111 raiMUNda fErrEira dE frEiTaS
8944111 raiMUNda fErrEira do carMo
9402111 raiMUNda fErrEira doS SaNToS
8989111 raiMUNda fErrEira SaNToS
1979111 raiMUNda fidEliS riBEiro
6094111 raiMUNda GalVao BriTo
8065111 raiMUNda GoMES
7186111 raiMUNda GoMES da SilVa
4621111 raiMUNda GoNcalVES dalMacio
7116111 raiMUNda HolaNda dE araUJo
4777111 raiMUNda lEaNdro alEM
8816111 raiMUNda lEoNicE doS SaNToS lEoNEl
5289111 raiMUNda liNHarES doS SaNToS
7637111 raiMUNda loUrdES doS SaNToS oliVEira
6189111 raiMUNda lUZia SoarES dE VilHENa
8801111 raiMUNda Maria da coNcEiÇÃo crUZ
7624111 raiMUNda Maria dE NaZarE SaNToS
9490111 raiMUNda MarlENE MiraNda do carMo
7168111 raiMUNda MarTiNS da coSTa
7447111 raiMUNda MarTiNS foNTES
4700111 raiMUNda MaXiMo da crUZ
2543111 raiMUNda MoNTEiro dE araUJo

6562111 raiMUNda MoraES PiNHEiro
7701111 raiMUNda MoraiS dE MaToS
7013111 raiMUNda MorEira ESPiNdola
3180111 raiMUNda NaSciMENTo dE liMa
4690111 raiMUNda NaZarE do Ó caMPoS
8263111 raiMUNda NEVES dE alMEida
6360111 raiMUNda NoNaTo foNSEca MariNHo
7009111 raiMUNda oliVEira da SilVa
7965111 raiMUNda PacHEco fraZao
5102111 raiMUNda PaNToJa dE JESUS cHaVES
6489251 raiMUNda PErEira MarTiNS
6396111 raiMUNda PiNHEiro SilVa
7615111 raiMUNda PiNTo BarroSo
5890111 raiMUNda rEiNaldo do NaSciMENTo liMa
5821111 raiMUNda rEiS doS SaNToS
6581111 raiMUNda riBEiro rodriGUES
6279111 raiMUNda rocHa do NaSciMENTo
405111 raiMUNda roSirES da foNSEca
5076111 raiMUNda SaNTaNa dE PaiVa
11970111 raiMUNda SaNTaNa doS SaNToS
7434111 raiMUNda SilVa doS SaNToS
3148251 raiMUNda SoUZa da coSTa
8459111 raiMUNda TriNdadE dE caSTro
5608111 raiMUNda TriNdadE PErEira
8515111 raiMUNdo alVES MacHado
7832111 raiMUNdo BarBoSa do NaSciMENTo
5913111 raiMUNdo caMPElo NUNES
7190111 raiMUNdo carloS aMaral PErEira
8716111 raiMUNdo carloS ViaNa da coSTa
7831111 raiMUNdo corrEa coSTa liMa
7433111 raiMUNdo corrEia SiMoES
6278111 raiMUNdo da SilVa PalHETa
10819311 raiMUNdo daMaScENo oliVEira
4868111 raiMUNdo dE caSTro PiNTo
8940111 raiMUNdo dE SoUZa MElo
12055111 raiMUNdo diaS doS SaNToS
8674111 raiMUNdo doS SaNToS E SilVa
6877111 raiMUNdo doS SaNToS PiNTo
7872111 raiMUNdo EValdo TaVarES NoroNHa
8562111 raiMUNdo faVacHo PiNTo
9126111 raiMUNdo fErNaNdo caMPoS MorEira
6420111 raiMUNdo fErrEira dE MacEdo
7951111 raiMUNdo forTES da coSTa
9097111 raiMUNdo fraNco dE Sá
4961111 raiMUNdo HErNaNi BaSToS
8557111 raiMUNdo iVaNilSoN ModESTo MarTiNS
6134111 raiMUNdo JUliÃo dE frEiTaS

6303161011 raiMUNdo loPES Baia
8143111 raiMUNdo loPES fiGUEira
8101111 raiMUNdo lUiZ GoMES ViEira
5997111 raiMUNdo NErES corrEa
5053161 raiMUNdo Nildo rodriGUES
8803111 raiMUNdo NoNaTo alVES diaS
7319111 raiMUNdo NoNaTo dE alMEida araUJo
9077111 raiMUNdo NoNaTo dE carValHo
6179111 raiMUNdo NoNaTo fErNaNdES
8117111 raiMUNdo NoNaTo NUNES
6092111 raiMUNdo NoNaTo NUNES TEiXEira
8997111 raiMUNdo NoNaTo SaNToS
9483111 raiMUNdo oliVEira dE araUJo
6698111 raiMUNdo PaUlo dE aQUiNo
9127111 raiMUNdo PiNHEiro
8062111 raiMUNdo raMoS diaS
5842111 raiMUNdo SiMPliciaNo da crUZ GoMES
5957111 raiMUNdo TadEU fariaS dE SoUZa
7547111 raiMUNdo ValdETE da SilVa
7830111 raiMUNdo Valdo dE fiGUEirEdo diaS
8359111 raiMUNdo ValfrEdo carValHo
5508111 raNolfo SoarES liMa
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9047341 raUl fraNKliN diaS MoNTEiro
10435111 raY WilliaMS MarTiNS HolaNda
7017121 raYdSoN SilVa BarBoSa
5446111 raYMUNda fErrEira coElHo
2807111 raYMUNda JESUS PiNTo
1322111 raYMUNda SaNTaNa aMoraS
7239121 raYSSa dE loUrdES BEZErra diaS da SilVa
5583231 rEBEca Maria dE oliVEira
7942111 rEGiaNi rEdaElli
1854221 rEGiNa araUJo SaMPaio
9066111 rEGiNa cÉlia GalVÃo E SilVa
1367111 rEGiNa cElia rodriGUES dE SoUZa
7360111 rEGiNa cElia SoUZa lara
8852111 rEGiNa lUcia crUZ aMador
7170111 rEGiNa lUcia oliVEira dE MoUra
8239211 rEGiNa raiol TriNdadE
9056121 rEGiNa SalES da SilVa
6463111 rEJaNE dE alMEida fariaS
757111 rEMiS iVETE Garcia da coNcEicao
8527111 rENaN araNHa carValHo
8012121 rENaN rodriGUES doS SaNToS
9024221 rENaTa BarroS Garcia
6748321 rENaTa corrEa BEZErra
6957241 rENaTa frEiTaS coSTa
7505221 rENaTo BESSa dE oliVEira
5816111 rENEE NoVaES dE caSTro
7158111 rENEE PacHEco dE oliVEira
5766111 rENilda Maria BENTES
8799111 rENilda MENdES crUZ da coSTa
6629111 ricardo aNToNio MoNTEiro
8760111 ricardo aUTo dE SoUSa ValE
6526121 ricardo cardoSo dE frEiTaS
5865251 ricardo NEVES PErEira
7278111 riSolEidE SilVa da coSTa
390111 riTa alVES rodriGUES
4419111 riTa BarroS BEZErra
4500111 riTa corrEa SoarES
3491111 riTa da SilVa MarTiNS ViEira
826111 riTa dE caSSia da PaiXao SaNToS
2159231 riTa dE caSSia dE aZEVEdo doS SaNToS
8141571 riTa dE caSSia dE oliVEira GaMa
8643111 riTa dE NaZarÉ PiNHEiro aSSUNÇÃo
7909221 riTa do carMo daVid daS NEVES
7964111 riTa dora MarQUES dE MoraES
4661111 riTa doS rEiS MaToS cairES
5835111 riTa PaiXao do NaSciMENTo
9310111 riTa rEGiNa da SilVa lEoNardo
7713111 riTa riciMar MaNcio rodriGUES
8807331 riVaNildo alVES da MaTa
3964111 riZETE rodriGUES dE alMEida
9197111 roBErTo daMaScENo TriNdadE
6487111 roBErTo dE caSTro riSUENHo
7697331 roBErTo HENriQUE fErraZ fErrEira
6345111 roBErTo PiMENTEl dE oliVEira
65111 rocilda dE SoUZa GalVao

8534221 rodriGo BElTrao
6918131 rodriGo doS SaNToS GalUcio
4159251 roGErio lEao diaS
4471111 roMaNa da coSTa calS
9281111 roMEl VicENTE GraNGENSE da SilVa
1519111 roMilda oliVEira coElHo
6664111 roMUlo KiM fErrEira TEiXEira
9156451 roNald SilVa dE caSTro
3414221 roNaldo PaNToJa oliVEira
7120261 roNaldo SoarES dE SoUZa
7428111 roNildE NaZarE PaMPloNa da SilVa SaNToS
6507131 roNiVoN araUJo do NaSciMENTo
4855111 roSa alVES rodriGUES
9351111 roSa criSTiNa caMPoS PaSSoS

3197111 roSa dE faTiMa raiol faGUNdES
3856231 roSa dE NaZarE VillacorTa
6259111 roSa fErrEira dE SoUZa
8447111 roSa Gloria aNdradE da coSTa
5698241 roSa laZaro doS SaNToS
2169141 roSa Maria TEiXEira dE fraNca
8602111 roSa PaScoal do carMo
9072111 roSa PiNTo dE alcaNTara
4573111 roSa raMoS NaSciMENTo
6557111 roSa TEiXEira SilVa
3516111 roSa VilEla dE MElo
1966131 roSali QUEiroZ doS SaNToS
8980111 roSalia dE faTiMa SoUZa BaENa
7938111 roSalia SENa VaScoNcEloS
6085111 roSaliNa BorGES dE SoUZa
2238221 roSaliNa GraciaNo dE SoUZa
7885111 roSaliNa lEal da SilVa
8522111 roSaliNa riBEiro
6304111 roSaliNa VaSQUES dE alcaNTara
9044111 roSalVa rEPolHo raMoS
7020111 roSaNa carMo da SilVa
1966111 roSaNa QUEiroZ doS SaNToS
4582111 roSaNa SUElY da SilVa SaNToS TaVarES
3148321 roSaNGEla cHaVES Garcia
8097111 roSaNGEla MENdES MEira
9642111 roSElY do Socorro aMaNaJaS fErrEira
2063111 roSEMarY dE SoUZa rocHa
8202111 roSENda SilVa dE oliVEira
5161141 roSENildo PiNHEiro MiraNda
1243221 roSiclEr PiNHEiro dE BarroS E aroUcK
7822111 roSidETE da SilVa ViNHoTE
1243111 roSilda PiNHEiro dE BarroS E aroUcK
7653111 roSilEidE crUZ SaNTaNa dE aMoriM
5326111 roSilENE SaNcHES
9382111 roSiMar dE SoUSa SaNTaNa
8598111 roSiMEirE MariaNo alVES
4334361 roSiMEirE MarTiNS da coNcEicao
4865111 roSiNaldo SaNToS dE oliVEira
8564111 roSiNEidE coNcEicao GodiNHo rilZE
7577111 roZaNGEla GoNcalVES dE aMoriM
9467121 rUaN PaES do roSario
6171111 rUBElidia da SilVa MariNHo
4704221 rUBENS GUilHErME BarBoSa da coNcEicÃo filHo
7208111 rUBENS SarMENTo
7226121 rUBia Maria BENTES WaNZElEr
4435121 rUdiNEY dE JESUS MaToS fErrEira
7280111 rUTE BriTo da SilVa
4225111 rUTElENE cHaVES alVES
7419111 rUTH alVES NUNES
3930111 rUTH BarBoSa BElTrao MaTiaS
9177111 rUTH Maria dE JESUS SilVa
6695111 rUTH MoNTEiro MariNHo
2706111 rUTH NaSciMENTo oliVEira
8693111 rUTH NaZarETH coSTa loPES doS aNJoS
3881111 rUTH oEiraS BoTElHo fErrEira
2611111 rUTH SilVa PaSSoS calcaGNo
6507311 rYcHElMa araUJo do NaSciMENTo
12700111 SaBriNa GoMES dE arrUda
5642111 SaloMao JoSE dE fraNca SoloN
5766351 SaMia SaBriNa BENTES da foNSEca
1747231 SaMY SaNTaNa dE oliVEira
8740111 SaNdoVal MaTiaS dE araÚJo
8517111 SaNdoVal rodriGUES doS SaNToS
8350111 SaNdra daS GracaS GUErra dUTra da SilVa
1325111 SaNdra HElENa PErEira fErrEira
8775111 SaNdra iZaBEl coSTa PiNTo
9388111 SaNdra Maria alVES fErrEira
5588111 SaNdra Maria da SilVa GoMES
6941111 SaNdra Maria GoUVEia PENa
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5200251 SaNdra Maria MoNTEiro dE QUEiroZ
6223111 SaNdra Maria rodriGUES dE liMa
1772241 SaNdra SUElY EPHiMa dE caSTro
4334241 SaNdra SUElY MElo doS rEiS
8347111 SaNdra SUElY SilVa dE alMEida
6792221 SaNdra TErEZiNHa GoMES doS SaNToS
6717111 SaNTaNa daS GracaS BriTo aSSUNcao
6674111 SaNTiNa PErEira dE SoUZa
2114331 Sara criSTiNa aSSiS doS SaNToS
3438111 SaraH BENarrocH BENfENaTi
4823111 SaraH roffE da SilVa
8098111 SEariNa raiol BEllo
9125111 SEBaSTiaNa adElaidE dE liMa SoUSa
8585111 SEBaSTiaNa corrEa JorGE
4782111 SEBaSTiaNa da cUNHa MEdEiroS
7198111 SEBaSTiaNa da rocHa SoUZa
4623111 SEBaSTiaNa da SilVa liMa
4922111 SEBaSTiaNa dE SoUSa oliVEira
6289111 SEBaSTiaNa dE SoUZa fErrEira
8653111 SEBaSTiaNa doS SaNToS MoraES
6264111 SEBaSTiaNa fraNca da SilVa
2994111 SEBaSTiaNa liMa da cUNHa
7564111 SEBaSTiaNa MaciEl dE SoUZa
8369111 SEBaSTiaNa MarTiNS
4734111 SEBaSTiaNa SoUZa dE caSTro
8538111 SEBaSTiao GEraldo rocHa Gaia
5849111 SEBaSTiao MaGNo da SilVa E SoUSa
7499341 SElaTiEl SarMENTo caMPoS
4722111 SElMa lUcia raiol fErrEira
3299111 SElMa riBEiro MaTa
859111 SENHoriNHa dE SoUZa caSTElo BraNco
5284241 SErGio aUGUSTo roZario BarroS
8195111 SErGio ToME PiNHEiro PErEira
9235111 SEVEra roMaNa GUiMarÃES PiMENTEl
2908221 SHEila da coNcEicao TEiXEira SEiXaS
8557241 SHEila dE caSSia PiNTo riBEiro
5674221 SHErlEY aNE SaNTaNa dE oliVEira
9051111 SHEYla criSTiaNE SilVa GoMES alVarENGa
6393431 SHYrlENE ViEira doS SaNToS
5886111 SidarGiNa Maria riBEiro alBUQUErQUE
6545331 SilBENE SaBriNa aYrES BaraTa
8477261 SilMara dE SoUZa PaNToJa
5968121 SilVaNa aBiTBol dE SoUZa
7695461 SilVaNa criSTiNa SaNToS raMoS
7026111 SilVaNa do Socorro BaPTiSTa da SilVa
9144111 SilVaNa fErrEira liMa
2648111 SilVaNdira da coNcEicao dE liMa
9240221 SilVESTrE coSTa BorGES
5510111 SilVia craVo dE PaUla
2114221 SilVia Maria aSSiS doS SaNToS
8594221 SilVio aUGUSTo loPES Bordallo
7695231 SilVio cEZar GoNcalVES MENEZES
6563251 SilVio lENo MacElo TriNdadE
8478111 SiMEao MaciEl dE araUJo
8861111 SiMoNE caroliNY KarPiNSKi araNHa
6502231 SiMoNE faVacHo MoNTEiro
10882111 SiMoNE JaQUEliNE liMa dE oliVEira
7424221 SiMoNE SilVa dE araUJo
9088111 SiMoNE VaScoNcEloS fErrEira
5885111 SiNESio GoES doS SaNToS
6579111 Socorro doS SaNToS BElEZa
5937111 SolaNo PENNa dE oliVEira
6194111 SoNia Baia cairES
6970111 SoNia liGia MacHado cardoSo
4549111 SoNia Mara MENdoNca liMa
2236111 SoNia Maria caMPoS BarBoSa
9441111 SoNia Maria da SilVa MENdoNÇa
8520111 SoNia Maria doS SaNToS BarroS
4021111 SoNia Maria fariaS liMa

9076111 SoNia Maria fraNca do NaSciMENTo
5954111 SoNia Maria MoTa dE caSTro
4754111 SoNia Maria SaNToS NUNES
6430111 SoNia Marilia SiroTHEaU corrEa SoUZa
7270221 SoNia MarlENE corrEa PiNHEiro dE VaScoNcEloS
8627111 SoNia raiMUNda da SilVa loBo
8644111 SoraYa alVES dE araÚJo
8975111 SoTEro SaNTa BriGida da SilVa
9158221 STHEfaNE lorraNE Sa SilVa PiMENTEl
9165221 SUElEN da PaZ doS SaNToS PErEira
8767121 SUElEN MiraNda caValcaNTE
7554111 SUEli BraGa dE liMa
6614111 SUEli Maria daS GracaS airES SaNToS
1897121 SUEli SoarES dE MoUra
5968111 SUElY aBiTBol dE SoUZa
2106111 SUElY da coNcEicao BarroS
8691111 SUElY Maria faVacHo BaSToS
5223111 SUElY MoTa rEGiS
3776111 SUlaMiTa fErrEira SiQUEira
7179111 SUlaMiTa SilVa da coSTa
2161221 TaNia carMEliNda cordoVil dE aNdradE
4532471 TaNia HacHEM cHaVES dE oliVEira
7750231 TaNia KEroN MoraES dE SoUZa
6184111 TaNia Maria do Socorro SilVa daS NEVES
5373231 TaNia raQUEl BaraTa dE aMaral
9219111 TarliaNE oliVEira TElES
7002111 TaTHiaNNY fariaS doS SaNToS
9249111 TaTiaNa rEGiNa PiNHEiro TEiXEira
7414111 TElMa BarBoSa MoNTEiro
9108111 TElMa da coNcEicao SarMENTo BoNfiM
4681111 TElMa fariaS da coSTa
8988111 TElMa fraNciSca carValHo froTa E SilVa
1981111 TElMa HElENa dE oliVEira Maia
6602111 TEofilo fErrEira liMa
4455111 TErdUliNa araNHa dE VaScoNcEloS UcHoa
9015111 TErESa carMEN dE oliVEira
7824111 TErESa criSTiNa SilVa liMa
7914111 TErESa liMa riBEiro
2838111 TErEZa Baia GoMES
4792111 TErEZa BarBoSa dE SoUZa coSTa
3786111 TErEZa da SilVa TEiXEira
3086111 TErEZa dE JESUS SoarES MiraNda
7654111 TErEZa dE JESUS SoBral fUro
6102111 TErEZa doS SaNToS oliVEira
1599241 TErEZa lUiZa PiNHEiro doS SaNToS
7058111 TErEZa MarGarida doS SaNToS
6053111 TErEZa MoTa VaNZElEr SaBa
5576111 TErEZa PESSoa dE carValHo
2628111 TErEZa riBEiro MacHado
1699111 TErEZa SiQUEira BaTiSTa
5801111 TErEZiNHa BorGES diaS
10138111 TErEZiNHa clETa GoNÇalVES da SilVa
7367111 TErEZiNHa dE BriTo MacHado
8042111 TErEZiNHa dE JESUS alVarENGa fiGUEira
1109111 TErEZiNHa dE JESUS aNTUNES MoNTENEGro dUarTE
1327111 TErEZiNHa dE JESUS cardoSo da SErra frEirE
8754111 TErEZiNHa dE JESUS da SilVa
8911111 TErEZiNHa dE JESUS frEiTaS rodriGUES
6752111 TErEZiNHa dE JESUS MacHado cUNHa
8541111 TErEZiNHa dE JESUS NaSciMENTo NEVES
6127111 TErEZiNHa dE JESUS roSario
8877111 TErEZiNHa dE JESUS SilVa dE JESUS
7292111 TErEZiNHa dE JESUS VaScoNcEloS MarQUES
2505111 TErEZiNHa dE JESUS ViaNa da crUZ
1220111 TErEZiNHa dE NaZarE da SilVa
5066111 TErEZiNHa do aMaral PENHa
5082111 TErEZiNHa fErrEira TaVarES
3710111 TErEZiNHa GUEdES doS SaNToS
3724111 TErEZiNHa liMa dE araUJo
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2866111 TErEZiNHa lodi MUTTi PEdrEira
9036111 TErEZiNHa MoNTEiro dE SoUZa
3465111 TErEZiNHa oliVEira da SilVa
8588111 TErEZiNHa SoarES caValcaNTE
7449111 TErSiaNE criSTiNE E SilVa da coSTa
7533221 THaMirES MoraES PaNToJa
3810111 THErEZa BarBoSa SoarES
2540111 THErEZa da SilVa lEiTE
4134111 THErEZa dE JESUS BarroSo doS SaNToS
2387111 THErEZiNHa dE JESUS NUNES aTHiaS
7502111 THErEZiNHa loUrEiro BorBorEMa
12358111 THiaGo lorraN dE JESUS rEiS
8141361 THiaGo lUcaS GaMa BriTo
6735321 TilENE roSa doS SaNToS
9168111 UBiraJara TorrES cUoco
8131111 UBiraZilda dE JESUS fErrEira
8937111 ValcirENE daMaScENo ZEN
5033111 ValdEci da SilVa PEiXoTo
6738111 ValdEcir aNdradE da SilVa
8619111 ValdEliNa alMEida doS SaNToS
7417111 ValdEMar dE alENcar aMoriM
7471111 ValdEMar PErEira dE SoUSa
7716111 ValdEMir PalHETa fErrEira
6250111 ValdENora riBEiro fErrEira
9027111 Valdi da SilVa rodriGUES
5055131 ValdiclEY WaGNEr PorTal da coSTa
8895111 Valdir loPES faUSTo
3220111 ValdoMira doS rEiS MElo
9086111 ValMira rodriGUES liMa dE araUJo
7384111 ValNicE do Socorro MiraNda corrEa
9130221 ValTEliNa da SilVa carrEra
4035111 VaNda Maria doS SaNToS BENTo
6725111 VaNda Maria PErEira dE araUJo
8476111 VaNdErlEia aSSUNcao fErrEira
6870121 VaNESSa dE oliVEira SilVa
8703121 VaNESSa dE oliVEira SilVa
6419111 VarNEli dE MEloS coSTa
2738111 VaUliTa BESSa PirES
4664221 VEra EloiSa GoMES GoNcalVES
3552111 VEra lUcia dE aQUiNo PErdiGao
1898111 VEra lUcia dE SENa GUiMaraES
1520111 VEra lUcia do carMo MoraES
7050111 VEra lUcia fErrEira corrEa dE MElo
8422111 VEra lUcia loPES da SilVa
9198111 VEra lÚcia SoUTo MEira
8663111 VEroNica dE oliVEira SoUZa
9147111 VEroNildE da coNcEicao E coNcEicao
6334111 VicENTE JacoB dE araUJo
1892121 VicENTiNa iraci da SilVa
8088111 VicENTiNa SodrE dE araUJo
10681111 VicTor JoSE fariaS MoNTEiro
8069331 VicToria TaVarES da GraÇa
7893221 VilMa criSTiNa loNGoBardES rodriGUES
2064111 VilMa QUarESMa dE alMEida
1148111 VilMa TENrEiro dE lEMoS
6816111 VirGiNia caMarGo ViEira
3789111 VirGiNia da coNcEicao SilVa SaNToS
6023111 VirGiNia TElMa fariaS
9167221 VirGUliNa da SilVa TaVarES
8504111 ViToria aZUlaY corrEa
8849111 ViTÓria doS SaNToS alEiXo dE aBrEU
825111 ViToria HaGE cEciM MarTiNS
7193111 ViToria PErEira dE MoUra
9931661 ViToria rocHa diaS
5052111 ViToriNa da SilVa
8401141 ViViaNE PiNTo crUZ
147111 ViViNa PoMBo rodriGUES
9360111 WaldElY NaSciMENTo dE SoUSa JUNior
8998111 WaldEMar BorGES da cUNHa

8188111 WaldEMar da SilVa alVES
8769111 WaldENicE aZEVEdo dE MEdEiroS
6568111 WaldEViNa MoNTEiro SoarES
4972111 WaldiNEi dE MoraES SEaBra
8518111 Waldir NoGUEira PENa
2517111 WaldoMicE dE alMEida BiTTENcoUrT coUTo
8829111 WaldoMira coElHo dE liMa araUJo
6841111 WaldoMira GoMES TEiXEira
3889111 WaldoMira loBaTo dE SoUZa caridadE
6621111 WalMar NaSciMENTo MarTiNS
5287111 WalMir da crUZ cHaGaS
8689111 WalMir rodriGUES da SilVa
7541121 WalTEr carNEiro
7388111 WalTEr EMiliaNo PaSSoS Garcia
5595111 WaNda da SilVa diaS
5988111 WaNda PiNaGE da SilVa
9170111 WaNda SaNdoVal BiBaS
8767231 WaNdErSoN PalMEira caValcaNTE
1747111 WaNETH SaNTaNa oliVEira
8649111 WaNilSE BENEdiTo carrEra Sa
8765111 WaNilZE ElESBao SoarES
8732111 WaSHiNGToN lUiS loPES da SilVa
1955111 WaSTi rodriGUES MaGalHaES
8681221 WEliToN carNEiro dE oliVEira
8260121 WElliNGToN GoMES da SilVa
7818111 WElliNGToN SoUZa da SilVa
7860121 WElliNToN PaUlo MarTiNS
8766241 WENdEll lUiS doS SaNToS coSTa
4605111 WillEN MarcoNi da SilVa rio BraNco
5239111 WillEN MarcoNi da SilVa rio BraNco
6045111 WillEY KErolEN aSSUNcao dE SoUZa
9010111 WilMa cardoSo GoUVEa
7072111 WilMa cEcilia NETo daVid
7127221 WilSoN JoSE PiNHEiro dE oliVEira
8470111 WilSoN MacHado coElHo
7441111 WilSoN VEra crUZ
9342111 WilSoN ViEira da coSTa filHo
9698111 WilToN faVacHo da coSTa
6693121 WladilSoN coSTa ViaNa
7987231 YaN GUSTaVo SaMPaio dUarTE
8345221 YaN lUcaS PiMENTEl foNSEca
532111 YBoTira MErcES dE JESUS
7633231 YolaNda doS rEiS coSTa
1472121 YSETTE oliVEira da coSTa
8853221 YUri TocaNTiNS fErrEira
532441 ZaliNa BaSToS MErcES
7128111 ZElia fErrEira ViEira
8257111 ZElia Maria NaSciMENTo SoUZa
5059111 ZENaidE cHarcHar da SilVa
8927111 ZENaidE dE SoUZa BorGES
3956111 ZENaidE SoUZa da SilVa
3650111 ZENaildES MoNTEiro NEVES
8232111 ZENaldo rodriGUES coUTiNHo
1752111 ZENEida da SilVa PErEira
5312251 ZENEidE ladEira da coSTa
9040111 ZENEido do roSario Vilar
4079111 ZENildE daMaScENo TaVarES
7849111 ZENir caVallEiro dE MacEdo da lUZ
4315111 ZENir MarQUES MENdES
4254111 ZENiTa MaTHiaS da coSTa
4723111 ZENoBia rENdEiro TaVarES cardoSo
76111 Zila da foNSEca caMPoS

5376111 Zilda da SilVa VaScoNcEloS
4574111 Zilda Maria SaNToS rodriGUES
8949221 ZilMa rodriGUES da SilVa
5096111 ZUlEidE BoUlHoSa da SilVa
7561111 ZUlEidE da SilVa MalcHEr
3936111 ZUlEidE dE MiraNda roliM
6331241 ZUlMa lidia PaMPloNa da cUNHa
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4030111 ZUlMira fiGUEira da SilVa
2182111 ZUlMira NaSciMENTo da PaZ

considerando que os demais processos, cerca de 200 faltantes, encontram-
se sob a posse do Tribunal de contas do Estado do Pará – TcE/Pa, tendo 
sido oficiado acerca da necessidade de busca e entrega documental para 
fins de concretização da perícia, inclusive peticionado em juízo sobre a 
necessidade de dilação temporal em decorrência de tal contratempo; 
considerando que na presente demanda judicial, ainda em vistas ao objeto, 
o iGEPrEV também peticionou ao juízo requerendo a manifestação e atuação 
do Ministério Público do Estado do Pará – MPPA, como fiscal da Lei; 
considerando que excepcionalmente em razão do processo em tela 
firmou-se que fica mantida a formação do Conselho Fiscal, em sua 
mesma composição e presidência do dr. antônio fernando de oliveira 
Dantas Amoras, pelo prazo de 210 dias, para fins de acompanhamento e 
fiscalização do feito; 
resolve tornar público que na data 03/03/2021, nas dependências do 
iGEPrEV compareceram o membro Presidente do SiSPEMB, Sr. leandro 
Borges e seu representante legal, Sr. Jader dias, a Presidência desta 
autarquia Previdenciária, Giussepp Mendes, e suas diretorias de Previdência 
e administração e finanças, respectivamente camila Busarello e franklin 
contente, e sua Procuradoria Jurídica, na pessoa da Procuradora-chefe, 
ana rita dopazo a. J. lourenço, e a comissão de Trabalho relacionado 
ao acompanhamento e fiscalização do processo judicial do SISPEMB, 
composta pelos servidores Marina andrade da Gama Malcher Gato, lorena 
alice cézar da cruz oliveira, Marlon José ferreira de Brito, Keila andreane 
correa da Silva e antônio cristhiano Braga Guimarães, para reunião de 
entrega dos 55 volumes físicos, contendo cerca de 200 páginas frente e 
verso cada volume, relativos à perícia parcial realizada pela empresa ora 
contratada para este feito. 
ressalta-se que na data da efetiva entrega dos relatórios parciais da perícia 
nos 3.119 processos de beneficiários acima mencionados, acordaram as 
partes que o iGEPrEV protocolará, até a data de 09/03/2022, os relatórios 
individualizados de cada perícia no bojo do processo nº 0004756-
17.2007.8.14.0301, contudo, restando consignado que em face do 
princípio da ampla defesa e contraditório o autor da ação possuirá desde 
a data desta publicação o prazo igual de 180 (cento e oitenta) dias para 
impugnar judicialmente a perícia apresentada, por meio da atuação de sua 
perita assistente já designada, Sra. fabiane cristina farias de lima, crc 
nº Pa-017297/0-4.
Por fim, em havendo a conclusão da perícia nos 200 processos faltantes, 
constantes como na base de dados do Tribunal de contas do Estado – TcE/
PA, haverá a emissão de relatório final e nova reunião será designada para 
a entrega documental cabível e abertura de novo prazo de impugnação, 
caso seja necessário. 
dê-se ciência, registre-se e publique-se e cumpra-se. 
Belém, 04 de março de 2022. 
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva 
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV

Protocolo: 767224

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata da Portaria 042/2022 de 18 de fevereiro de 2022 publicada 
no doe Nº 34.872 de 22 de fevereiro de 2022. Protocolo nº 764028
onde se lê: ...PaUla adriaNE da SilVa...
Leia-se: ... PaUla adriaNE da SilVa coSTa...
errata da Portaria 044/2022 de 23 de fevereiro de 2022 publicada 
no doe Nº 34.875 de 24 de fevereiro de 2022. Protocolo nº 765271
onde se lê: PorTaria 044/2020 de 23 de fevereiro de 2022.
Leia-se: PorTaria 048/2020 de 23 de fevereiro de 2022.
EliSaNGEla Mara da SilVa JorGE
diretora Geral interina.

Protocolo: 767162

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

diretoria de adMiNistraÇÃo
Portaria Nº 186 de 02 de FeVereiro de 2022
dESiGNar a servidora iracEMa SaToMi YoKoKUra, fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 5128595/1, para responder pela diretoria de Tribu-
tação, no período de 12/01/2022 a 27/01/2022, por motivo de férias do 
servidor aNdrE carValHo SilVa, id func nº 54190487/2.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
* rePUBLicado Por ter saÍdo coM iNcorreÇÕes No doe 
Nº 34.862 de 10.02.2022.

Protocolo: 766796

diretoria de adMiNistraÇÃo
Portaria Nº 317 de 21 de FeVereiro de 2022
dESiGNar a servidora KEllY aZEVEdo BorGES lEal NEVES, id func 
nº 5914778/1, auditora fiscal de receitas Estaduais, para responder 
pela diretoria de Tecnologia de informação, no período de 25/04/2022 a 
23/05/2022, por motivo de férias, do titular daVid raPHaEl MaTEUS dE 
alMEida GoNÇalVES, id func nº 5914949/1.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 766759
Portaria de reVoGaÇÃo de coNcessÃo 

de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2022330001840, de 22 de fevereiro de 2022
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2021330002419, de 14 de maio de 2021, 
que concedeu a isenção do iPVa.
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: ida lENir Maria PENa GoNcalVES.
cPf: 137.033.152-53.
Marca/ModElo: fiaT/idEa ESSENcE 1.6.
cHaSSi: 9Bd13571af2268626.

Protocolo: 766895
Portarias de recoNHeciMeNto 
de iMUNidade de iPVa caiF/dtr

Portaria Nº 2022330001821, de 22 de fevereiro de 2022
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “c” da constituição federal, do 
decreto nº 2.7703, de 27 de dezembro de 2006 e da instrução Normativa 
nº 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aSSociaÇÃo oBraS SociaiS da diocESE dE aBaETETUBa.
cNPJ: 02.727.757/0001-07.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2022 3c6EfVfK0JE132024 i/fiaT dUcaTo ENGESiGEXE
2022 3N1dK3cdXEl202367 i/NiSSaN MarcH 10S flEX
2022 8aJBa3cd8l1641240 i/ToYoTa HilUX cdSrXa4fd
2022 8aJfr22G5B4546776 i/ToYoTa HilUX cd4X4
2022 8aJKa3cd5l3077485 i/ToYoTa HilUX cdSr a4fd
2022 8aJKa3cd8l3077819 i/ToYoTa HilUX cdSr a4fd
2022 8aP359a23lU100753 i/fiaT croNoS PrEc aT
2022 98822611aMKd57489 fiaT/Toro ENdUraNcE MT5
2022 988226175KKc49601 fiaT/Toro VolcaNo aT d4
2022 9882261JcMKd63276 fiaT/Toro raNcH aT9 d4
2022 9882261PHNKE39503 fiaT/Toro ENdUr aT9 4X4
2022 988611126KK254167 JEEP/rENEGadE lNGTd aT d
2022 9Bd15844aa6449114 fiaT/UNo MillE WaY EcoN
2022 9Bd195152E0558464 fiaT/UNo ViVacE 1.0
2022 9Bd281a31MYV73259 fiaT/STrada frEEdoM 13cS
2022 9Bd281B31MYV82326 fiaT/STrada frEEdoM 13cd
2022 9Bd281B41MYV32358 fiaT/STrada VolcaNo 13cd
2022 9Bd281B41NYW72568 fiaT/STrada VolcaNo 13cd
2022 9Bd281B41NYW91570 fiaT/STrada VolcaNo 13cd
2022 9Bd341a5XlY689094 fiaT/MoBi liKE
2022 9Bd341a7XHB438779 fiaT/MoBi EaSY oN
2022 9Bd341acXNY776524 fiaT/MoBi liKE
2022 9Bd358a7HlYJ94365 fiaT/arGo TrEKKiNG 1.3
2022 9Bd373165B5002803 fiaT/Palio WK adVEN dUal
2022 9BGEP76B0NB138391 cHEV/TracKEr 12T a Pr
2022 9BrK29BT0f0063454 ToYoTa/ETioS HB XS 15
2022 9BWaa45U9fP557001 VW/Gol SPEcial MB
2022 9BWMf07X3EP012053 VW/KoMBi
2022 9BWMf07X6aP021002 VW/KoMBi
2022 9BWMf07X8cP010750 VW/KoMBi
2022 9BWMf07X8EP005440 VW/KoMBi
2022 9BWMf07X99P014380 VW/KoMBi
2022 9BWMf07XXcP018803 VW/KoMBi
2022 9c2Kc2210Nr035155 HoNda/cG 160 TiTaN
Portaria Nº 2022330001832, de 22 de fevereiro de 2022
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “c” da constituição federal, do 
decreto nº 2.7703, de 27 de dezembro de 2006 e da instrução Normativa 
nº 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: iNSTiTUTo fraNciSco PErEZ.
cNPJ: 07.277.622/0001-00.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2022 8ac906657GE108273 i/M.BENZ 515cdiSPriNTErM
2022 9Bd1196GdJ1147986 fiaT/doBlo ESSENcE 7l E
Portaria Nº 2022330001838, de 22 de fevereiro de 2022
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “c” da constituição federal, do 
decreto nº 2.7703, de 27 de dezembro de 2006 e da instrução Normativa 
nº 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: iNSTiTUTo fraNciSco PErEZ.
cNPJ: 07.277.622/0004-53.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2022 9Bd57834UGB051793 fiaT/STrada WorKiNG cd
2022 9BWaG45U2HP069588 VW/NoVo Gol cl McV
2022 9BWal45U4MT090116 VW/Gol 1.6l af5
2022 9BWdl5BZ6MP039986 VW/VirTUS Mf
Portaria Nº 2022330001833, de 22 de fevereiro de 2022
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “c” da constituição federal, do 
decreto nº 2.7703, de 27 de dezembro de 2006 e da instrução Normativa 
nº 04, de 25 de março de 2015.
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iNTErESSado: iNSTiTUTo PoBrES SErVoS da diViNa ProVidENcia.
cNPJ: 92.726.819/0013-92.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2022 9Bd11960SG1130698 fiaT/doBlo ESSENcE 1.8
2022 9BHBG51caKP032507 HYUNdai/HB20 1.0M UNiQUE
2022 9BHcr51dBNP268860 HYUNdai/HB20X 16a diaMoN
2022 9BWGB05W7dP039077 VW/ParaTi 1.6 SUrf
Portaria Nº 2022330001837, de 22 de fevereiro de 2022
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “c” da constituição federal, do 
decreto nº 2.7703, de 27 de dezembro de 2006 e da instrução Normativa 
nº 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: oBraS SociaiS da diocESE dE BraGaNca.
cNPJ: 05.321.575/0001-20.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2022 3N6Bd33B8JK873238 i/NiSSaN froNTiEr lEaTX4
2022 8ac906657KE163231 i/M.BENZ 515cdiSPriNTErM
2022 8afar23N1KJ150718 i/ford raNGEr XlScd4a22c
2022 8afar23N6KJ103538 i/ford raNGEr XlScd4a22c
2022 8aJfr22G284531905 i/ToYoTa HilUX cd4X4
2022 8aJfY29G0f8587775 i/ToYoTa HilUX cd4X4 SrV
2022 8aJHa3cd4K2078450 i/ToYoTa HilUX cdSrVa4fd
2022 8aJHa3cd4l2097047 i/ToYoTa HilUX cdSrVa4fd
2022 8aJHa8cd0J2619327 i/ToYoTa HilUX cdSrVa4fd
2022 93W244M24d2101672 fiaT/dUcaTo MiNiBUS
2022 93XJNKB8Tdcc52112 MMc/l200 TriToN 3.2 d
2022 93XSNKB8THcG24118 MMc/l200 TriToN GlS d
2022 93Y9Sr3H5JJ197553 rENaUlT/orocH EXP 16 ScE
2022 93Y9Sr3H5JJ224448 rENaUlT/orocH dYN 16 ScE
2022 93Y9Sr3H5KJ279509 rENaUlT/orocH EXP 16 ScE
2022 93Y9Sr3H5KJ421693 rENaUlT/orocH 16 4X2
2022 93Y9Sr3H5KJ720626 rENaUlT/orocH dYN 16 ScE
2022 93Y9Sr3H5NJ117071 rENaUlT/orocH EXP 16 ScE
2022 93Y9Sr3H5NJ972403 rENaUlT/orocH 16 4X2
2022 98822616cMKd77747 fiaT/Toro frEEdoM aT9 d4
2022 9882261cBMKd62205 fiaT/Toro ENdUraNcE aT6
2022 9882261JclKc70127 fiaT/Toro raNcH aT9 d4
2022 9882261N5MKd39645 fiaT/Toro ENdUraNcE aTd4
2022 98861112XKK238749 JEEP/rENEGadE lNGTd aT
2022 988675116HKH17714 JEEP/coMPaSS TrailHaWK d
2022 9Bd15844aB6505023 fiaT/UNo MillE WaY EcoN
2022 9Bd17122Zf7531301 fiaT/Palio firE
2022 9Bd57814Uf7961102 fiaT/STrada WorKiNG
2022 9Bd57837SGB057095 fiaT/STrada adVENTUrE cd
2022 9BG148MK0lc423222 cHEVrolET/S10 lTZ dd4a
2022 9BG148PK0Hc425250 cHEVrolET/S10 Hc dd4a
2022 9BG148Ta0Hc447489 cHEVrolET/S10 adV fd2
2022 9BGEB48a0lG245937 cHEV/oNiX 10MT lT1
2022 9BGJK7520MB170915 cHEV/SPiN 1.8l aT acT7
2022 9BGKc48V0JG150729 cHEVrolET/oNiX 1.4aT acT
2022 9BGKc48V0JG206433 cHEVrolET/oNiX 1.4aT acT
2022 9BGKf48V0KG432413 cHEVrolET/oNiX 1.4aT adV
2022 9BHBG51dBGP585578 HYUNdai/HB20X 1.6a STYlE
2022 9BWaB45U1dP189889 VW/NoVo Gol 1.6
2022 9BWdH5BZ9lP001054 VW/VirTUS cl ad
2022 9BWJB45U5lP005648 VW/NoVa SaVEiro rB MBVd
2022 9BWJB45U5lP041002 VW/NoVa SaVEiro rB MBVd
2022 9BWJB45U8GP115065 VW/SaVEiro cd Hl MB
2022 9BWMf07X8EP021217 VW/KoMBi
2022 9c2HB0210cr512201 HoNda/PoP100
2022 9c2JB0100Gr030780 HoNda/PoP 110i
2022 WV1dB42H4Ka023399 i/VW aMaroK cd 4X4 SE
2022 WV1dB42H7Ka028788 i/VW aMaroK cd 4X4 coMf
2022 WV1dB42H8Ka031618 i/VW aMaroK cd 4X4 SE

Protocolo: 766893
Portaria Nº 379 de 03 de MarÇo de 2022
forMaliZar a coNcESSÃo de 30 (trinta) dias de gozo de férias do ser-
vidor iraN aTaidE dE liMa, i. f. nº 5570018/1, auditor fiscal de receitas 
Estaduais, para serem usufruídas no período de 01/05/2022 a 30/05/2022, 
referente ao exercício de 26/11/2014 a 25/11/2015.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício

Protocolo: 766954
Portaria Nº 360 de 02 de MarÇo de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela PorTaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no 
d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019),
rESolVE:
art.1º  rEVoGar os efeitos da PorTaria Nº 337 dE 17 dE fEVErEiro dE 
2022  que designou os servidores  EVANDO CAIRES PARDINHO, Identificação 
funcional nº 54196206/2, coordenador fazendário da célula de Gestão 
de REDES/DTI  e CEZAR AUGUSTO MACHADO MARTINS, Identificação 
funcional nº 5903358/1, coordenador fazendário da célula de Gestão 
de dadoS/dTi, para atuarem respectivamente do como fiscal Titular e 
substituto do 3º TAC  nº 039/2017 /SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE 
ESTado da faZENda/SEfa e a empresa claro S/a.
Art.2º DESIGNAR os servidores EVANDO CAIRES PARDINHO, Identifica-
ção funcional nº 54196206/2, coordenador fazendário da célula de Ges-
tão de REDES/DTI  e CEZAR AUGUSTO MACHADO MARTINS, Identificação 
funcional nº 5903358/1, coordenador fazendário da célula de Gestão de 
dadoS/dTi, para atuarem respectivamente do como fiscal Titular e subs-
tituto do 3º TAC  nº 039/2017 /SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE 
ESTado da faZENda/SEfa e a empresa claro S/a.
art.3º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício - SEfa/Pa

Protocolo: 766916

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 2º
contrato: 078/2021/SEfa
data da assinatura: 24/02/2022.
Justificativa: Com fundamento no no art. 65, §1º, da Lei n° 8.666/93 e 
na Manifestação nº 056/2022/coNJUr/SEfa, o presente Termo aditivo ao 
contrato no 078/2021/SEfa, que tem por objeto aditivar o Valor  do con-
trato n° 078/2021 no percentual de  47,62 %,  que corresponde ao valor 
de  r$ 527.372,21 (Quinhentos e vinte e sete mil, trezentos e setenta e 
dois reais e vinte e um centavos), totalizando o valor de r$ 1.131.679,47 
(Um milhão, cento e trinta e um mil, seiscentos e setenta e nove reais e 
quarenta e sete centavos) e a prorrogação do prazo de vigência do contra-
to pelo período de 03 (tres) meses, com início em 09 de Setembro de 2022 
e término em 08 de dezembro de 2022
contratado: iGf coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli , cNPJ/Mf n º 
27.850.633/0001-45
Endereço: rua assembléia, nº 170-B, bairro Maracangalha, cEP: 66.110-
190, Belém/Pa
ordenador, em exercício: aNÍdio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo

Protocolo: 766919

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado da FaZeNda

aViso de LicitaÇÃo.
PreGÃo eLetroNico Nº 002/2022.

a SEfa, através de seu Pregoeiro, comunica que fará realizar licitação na 
modalidade PrEGÃo ElETroNico - tipo menor preço por item, conforme 
abaixo:
Objeto: É a Aquisição de 12 (doze) MOTOBOMBAS, a fim de atender as de-
mandas das unidades fazendárias desta Secretaria de Estado da fazenda 
do Pará - SEFA/PA, de acordo com as especificações e quantidades cons-
tantes no aNEXo i do Termo de referência.
daTa da aBErTUra: 16/03/2022 - as 10h.
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) 
3323-5309/4259), no horário de 09h00min as 15h, em dias úteis.
ramon Galhardo de araújo
Pregoeiro

Protocolo: 766707

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto N.º 011/2022/seFa.
ModalidadE dE liciTaÇÃo: PrEGÃo ElETrÔNico nº 030/2021.
ProcESSo: N.º 2021/525404/SEfa.
ParTES: ESTado do Pará / SEcrETaria dE ESTado da faZENda - cNPJ 
nº 05.054.903/0001-79 E a EMPrESa QUaliTY aTacado EirEli EPP, sob 
o cNPJ/Mf nº 15.724.019/0001-58.
oBJETo do coNTraTo: aquisição de Equipamentos de Videoconferência, áu-
dio e vídeo, para realização de reunião remota, destinados a 33 salas e a gra-
vação de vídeo aula para atender a Secretaria de Estado da fazenda – SEfa.
oBJETo do aPoSTilaMENTo: acrescentar natureza e alterar fonte de re-
curso, no que tange a cobertura das despesas no exercício de 2022, alte-
rando suas respectivas dotações orçamentárias, da seguinte forma:
 o contrato n°120/2021, a Empresa: QUaliTY aTacado EirEli, sob o 
nº 15.724.019/0001-58.
 funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251.
Órgão: 17101 -Secretaria de Estado da fazenda –SEfa.
Unidade Gestora:170101–Secretaria de Estado da fazenda.
função: 04 – administração.
Sub-função: 123 - administração financeira.
Programa: 1508 – Governança Pública.
atividade: 8251 - Gestão fazendária.
Natureza da despesa: 33.90.30 - Material de consumo.
fonte de recursos: 0101– recursos ordinários.
Valor Total: r$ 6.502,75.
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251.
Órgão: 17101 -Secretaria de Estado da fazenda –SEfa.
Unidade Gestora: 170101–Secretaria de Estado da fazenda.
função: 04 –administração.
Sub-função: 123 - administração financeira.
Programa: 1508 – Governança Pública.
atividade: 8251 - Gestão fazendária .
Natureza da despesa: 44.90.52 -Material de consumo.
fonte de recursos: 0144– Taxas de Serviços fazendários.
Valor Total: r$ 1.425,00.
fUNdaMENTo lEGal do aPoSTilaMENTo: art. 65, §8º da lei 8.666/93.
daTa do aPoSTilaMENTo: 03/03/2022.
dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício: aNidio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo.

Protocolo: 767002
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aPostiLaMeNto N.º 009/2022/seFa.
ModalidadE dE liciTaÇÃo: PrEGÃo ElETrÔNico nº 030/2021.
ProcESSo: N.º 2021/525404/SEfa.
ParTES: ESTado do Pará / SEcrETaria dE ESTado da faZENda - cNPJ 
nº 05.054.903/0001-79 E a EMPrESa croSSiNG coMÉrcio E SErViÇoS 
dE TEcNoloGia lTda, sob o cNPJ nº 23.734.075/0001-00.
oBJETo do coNTraTo: aquisição de Equipamentos de Videoconferência, áu-
dio e vídeo, para realização de reunião remota, destinados a 33 salas e a gra-
vação de vídeo aula para atender a Secretaria de Estado da fazenda – SEfa.
oBJETo do aPoSTilaMENTo: ajuste na fonte de recurso, no que tange 
a cobertura das despesas no exercício de 2022, alterando suas respectivas 
dotações orçamentárias, da seguinte forma:
o contrato 116/2021, a Empresa: croSSiNG coMÉrcio E SErViÇoS dE 
TEcNoloGia lTda, sob o cNPJ nº 23.734.075/0001-00.
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda – SEfa.
funcional Programática: 170101.04.123.1508.8251.
Unidade Gestora: 170107 - Pará GoV. ProfiSco ii.
função: 04 – administração.
Sub-função: 123 - administração financeira.
Programa: 1508 - Governança Pública.
atividade: 8251 - Gestão fazendária.
Natureza de despesa: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente.
Valor Total: r$138.600,00.
fonte de recursos: 0131 e ou 0331- operações de crédito Externas/ ProfiSco ii.
fUNdaMENTo lEGal do aPoSTilaMENTo: art. 65, §8º da lei 8.666/93.
daTa do aPoSTilaMENTo: 03/03/2022.
dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício: aNidio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo.

Protocolo: 766998
aPostiLaMeNto N.º 010/2022/seFa.
ModalidadE dE liciTaÇÃo: PrEGÃo ElETrÔNico nº 030/2021.
ProcESSo: N.º 2021/525404/SEfa.
ParTES: ESTado do Pará / SEcrETaria dE ESTado da faZENda - cNPJ 
nº 05.054.903/0001-79 E a EMPrESa EVaNdro GoMES fErrEira, sob o 
cNPJ/Mf nº 33.884.155/0001-97.
oBJETo do coNTraTo: aquisição de Equipamentos de Videoconferência, áu-
dio e vídeo, para realização de reunião remota, destinados a 33 salas e a gra-
vação de vídeo aula para atender a Secretaria de Estado da fazenda – SEfa.
oBJETo do aPoSTilaMENTo: alteração de natureza e fonte de recurso, no 
que tange a cobertura das despesas no exercício de 2022, alterando suas 
respectivas dotações orçamentárias, da seguinte forma:
o contrato n°119/2021, a Empresa: EVaNdro GoMES PErEira, sob o 
cNPJ nº 33.884.155/0001-97.
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251.
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda – SEfa.
Unidade Gestora: 170101–Secretaria de Estado da fazenda.
função: 04 – administração.
Sub-função: 123 - administração financeira.
Programa: 1508 – Governança Pública.
atividade: 8251 - Gestão fazendária.
Natureza da despesa: 33.90.30 - Material de consumo.
fonte de recursos: 0101– recursos ordinários.
Valor Total: r$ 463,00.
fUNdaMENTo lEGal do aPoSTilaMENTo: art. 65, §8º da lei 8.666/93.
daTa do aPoSTilaMENTo: 03/03/2022.
dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício: aNidio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo.

Protocolo: 766999

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 Sefano 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 da conceição
diretor  de administração
Portaria Nº 307 de 15 de fevereiro de 2022 autorizar 4 e 1/2  diárias 
ao servidor WalMir VaScoNcEloS dE carValHo,  nº 0025104602, fiScal
-c, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. da BaSE caN-
dirÚ, objetivo de participar da operação tapajós, no período de 16.02.2022 à 
20.02.2022, no trecho Óbidos - Santarém - Juruti - oriximiná - Óbidos.
Portaria Nº 335 de 17 de fevereiro de 2022 autorizar 2 e 1/2  diá-
rias ao servidor aNToNio do Socorro PiNHEiro coElHo, nº 0512099301, 
MariNHEiro rEG. dE coNVES, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcado-
ria EM TraNS. da cEcoMT TaPaJÓS, objetivo de pilotar embarcação da 
SEFA em operação de fiscalização de mercadorias em trânsito, no período de 
18.02.2022 à 20.02.2022, no trecho Óbidos - Juruti  - oriximiná - Óbidos.
Portaria Nº 336 de 17 de fevereiro de 2022 autorizar 2 e 1/2  diá-
rias ao servidor caio filiPE dE SoUSa VaZ, nº 0591567501, fiScal-a, 
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. da cEcoMT TaPa-
JÓS, objetivo de participar de operação de fiscalização de mercadorias em 
trânsito, no período de 18.02.2022 à 20.02.2022, no trecho Óbidos - Juruti 
- oriximiná - Óbidos.
Portaria Nº 384 de 03 de março de 2022 autorizar 10 e 1/2  diárias 
ao servidor faBio BErNardES SaNToS, nº 0591532701, fiScal-a, coord. 
EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE caraJáS, objetivo de re-
alizar visita técnica para especificação projeto de trânsito junto a DTI, no 
período de 07.03.2022 à 17.03.2022, no trecho Marabá -Belém - Marabá.
Portaria Nº 391 de 03 de março de 2022 autorizar 11 e 1/2  diárias 
ao servidor carloS HENriQUE Maria, nº 0591477401, fiScal-a, co-
ord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do GUrUPi, objetivo 
de realizar visita técnica para especificação do projeto e trânsito junto a 
dTi, no período de 07.03.2022 à 18.03.2022, no trecho cachoeira do Piria 
- Belém - cachoeira do Piria

Portaria Nº 392 de 03 de março de 2022 autorizar 4 e 1/2  diárias 
ao servidor MaUro cESar carValHo raMoS, nº 0520869601, daTilo-
Grafo, coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE 
rEdENÇÃo, objetivo de realizar trabalho na oEaT- TUcUMa, no período 
de 07.03.2022 à 11.03.2022, no trecho redenção - Tucuma - redenção.
Portaria Nº 393 de 03 de março de 2022 autorizar 10 e 1/2  diárias 
ao servidor JoSE afoNSo dUarTE PiNTo, nº 0324672801, TEcNico i, 
coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  araGUaia,  
objetivo de desenvolver atividade administrativa na cEraT rEdENÇÃo, no 
período de 03.03.2022 à 13.03.2022, no trecho conceição do araguaia - 
redenção - conceição do araguaia.

Protocolo: 766990

oUtras MatÉrias
.

dFi - ato de credeNciaMeNto - siNPesca
a SEcrETaria dE ESTado da faZENda, no uso de suas atribuições es-
tabelecidas no artigo 20 do anexo ii do regulamento do icMS, alterado 
pelo decreto n.º 1.016 de 03 de junho de 2008 (aprovado pelo decreto nº 
4676, de 18/06/2001), crEdENcia, através deste ato, as embarcações 
pesqueiras abaixo discriminadas, filiadas ao SINPESCA – SINDICATO DAS 
iNdÚSTriaS dE PESca E daS EMPrESaS arMadoraS E ProdUToraS, 
ProPriETáriaS dE EMBarcaÇÕES dE PESca iNdUSTrial do
ESTado do Pará, cNPJ: 04.575.668/0001-18 a adquirir as respectivas 
cotas de óleo diesel destinado a consumo próprio com  isenção de icMS, 
das distribuidoras de combustíveis, também credenciadas, considerando 
a publicação no Diário Oficial da União, da Portaria SAP/MAPA de nº:505, 
de 23/12/2021, do Ministério da agricultura, Pecuária e abastecimento/
Secretaria de aquicultura e Pesca, na forma do disposto no inciso Vii do 
art. 23 da lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e do anexo i da instrução 
Normativa nº  18, de 25 de agosto de 2006.

Nº BENEficiário iE EMBarcaÇÃo Nº lacrE coTa caPiTaNia SEaP

1 ESPEraNÇa PEScadoS 
lTda. 15.228.041-3 SaGa dE 

criSMar 4778 185.907 021017674-1 Pa0000036-0

2 ESPEraNÇa PEScadoS 
lTda. 15.228.041-3 SaGa dE criS-

Mar ii 4970 214.508 443005445-2 Pa0000509-8

NoTa: a iSENÇÃo do icMS PrEViSTa No arTiGo 20 do aNEXo ii do 
ricMS, aProVado PElo dEcrETo ESTadUal Nº 4676/2001, alTErado 
PElo dEcrETo Nº 1.016, dE 2 dE JUNHo dE 2008, BEM coMo QUalQUEr 
oUTro BENEfÍcio dEcorrENTE, fica coNdicioNada ao aTENdiMEN-
To do ProcEdiMENTo PrEViSTo No § 2º, iNciSo i, alÍNEa “e” E do § 
13, iNciSo iii do MESMo diPloMa lEGal.
PaUlo rodriGUES VEraS
diretor de fiscalização

Protocolo: 766710
atos da diretoria de FiscaLiZaÇÃo
o diretor de fiscalização da Secretaria de Estado da fazenda faZ SaBEr 
a todos quantos o presente Edital lerem ou dele tomarem conhecimento 
que foram concedidos/renovados nos meses de Janeiro e fevereiro/2022, 
aos contribuintes a seguir, regimes Especiais do imposto sobre operações 
relativas à circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de 
Transportes interestaduais e intermunicipais e de comunicação – icMS, 
conforme abaixo:
i – tiPo: rtd/eXPortaÇÃo
BENEfÍcio do icMS: desoneração na exportação indireta
fUNdaMENTo lEGal: art. 600 do ricMS/Pa
coNTriBUiNTES:
15.279.829-3 - lacarPEX - laMiNadoS carPiNTaria E EXPorTacao lTda – EPP - 2622
15.337.269-9 - J.P VarGaS EirEli - 2222
15.409.285-1 - rio MiNaS MiNEracao S.a. - 2822
15.790.255-2 - aS Gold rEPrESENTaÇÕES coMErciaiS lTda - 1922
15.205.116-3 - c. BEHliNG - 6218
15.253.021-5 - GrEENEX S/a, iNdUSTria, coMErcio E EXPorTacao dE MadEiraS - 11810
15.262.713-8 - forMiPlY coMPENSadoS lTda EPP - 8418
15.298.680-4 - iPEZai coMErcio dE MadEiraS lTda - 2820
15.300.350-2 - aGroEXPorT TradiNG E aGroNEGocioS S/a - 8411
15.397.108-8 - diTTora MadEiraS lTda2520
15.418.666-0 - aGroNorTE loGiSTica E aGroNEGocioS lTda - EPP4414
15.467.531-8 - Millar iMPorTacao E EXPorTacao lTda7418
ii – tiPo: rtd/traNsPorte de carGa
BENEfÍcio do icMS: recolhimento mensal do icMS
fUNdaMENTo lEGal: art. 108, iX, “a”, §§ 5º e 6º do ricMS/Pa
coNTriBUiNTES:
15.238.019-1 - Sr loGiSTica E TraNSPorTES lTda – 2122
15.239.850-3 - TraNSPorTES MaGalHaES BENEVidES EirEli – 2722
15.378.644-2 - rEal TraNSPorTES rodoViario dE carGaS EirEli – 1722
15.528.246-8 - PorTal SUl TraNSPorTE dE carGaS lTda – 2322
15.633.469-0 - EdloG rodoflUVial E loGiSTica lTda - 2922
15.692.950-3 - a ricardo alVES da PaiXao TraNSPorTES dE carGaS EirEli - 1522
15.724.029-0 - fT TraNSPorTES dE carGaS lTda - 2522
15.760.415-2 - rPS loGiSTica E TraNSPorTES EirEli - 1822
15.198.989-3 - JaloTo TraNSPorTES lTda. - 11507
15.225.452-8 - TraNSPorTES E arMaZENaGEM Zilli lTda - 4821
15.251.278-0 - JaTEX TraNSPorTES lTda - 3521
15.357.128-4 - cESari EMPrESa MUlTiModal dE MoV dE MaTEriaiS liMiTada - 4613
15.360.386-0 - TraNSPorTadora dElTa lTda - 10819
15.418.666-0 - aGroNorTE loGiSTica E aGroNEGocioS lTda – EPP - 4514
15.499.164-3 - BaUMiNaS loG E TraNSPorTES S/a - 7221
15.501.002-6 - SUlMaiS TraNSPorTES lTda - 9116
15.594.756-7 - KarEN lorENa Maia dE oliVEira E cia lTda – 6221



diário oficial Nº 34.880   39Sexta-feira, 04 DE MARÇO DE 2022

iii – tiPo: rtd/Bares/rest/LaNcHoNetes
BENEfÍcio do icMS: reduz a carga tributária para 5% ou 4%
fUNdaMENTo lEGal: art. 132 do anexo i do ricMS/Pa
coNTriBUiNTES:
15.786.151-1 - P. f. MaciEl - rEfEicoES lTda - 2422
15.232.355-4 - arcoS doUradoS coMErcio dE aliMENToS Sa - 809
15.660.148-6 - rEdEciNE Bra ciNEMaToGrafica S.a – 3520
iV – tiPo: rtd/MedicaMeNtos
BENEfÍcio do icMS: reduz a carga tributária para 8%
fUNdaMENTo lEGal: art.  207 do anexo i do ricMS/Pa
coNTriBUiNTES:
15.197.171-4 - alfaMEd coMErcial EirEli - 23410
15.251.735-9 - BraGaNTiNa diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda - 4221
15.607.194-0 - caSTaNHal ParaENSE diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda - 29018
15.646.658-9 – MaPEMi - BraSil MaTEriaiS MEdicoS E odoNToloGicoS lTda – 21419
V - tiPo: rtd/terMo de acordo iNForMÁtica
BENEfÍcio do icMS: reduz a carga tributária para 7%
fUNdaMENTo lEGal: art. 221 a 225 anexo i do ricMS/Pa
coNTriBUiNTES:
15.262.857-6 - NorTE TEcNoloGia E coNSTrUcao EirEli - 2022
15.122.579-6 - lidEr coMErcio E iNdUSTria lTda. - 4720
15.157.975-0 - lidEr coMErcio E iNdUSTria lTda. - 6120
15.172.703-1 - lidEr coMErcio E iNdUSTria lTda. - 4820
15.177.820-5 - caPaNEMa MoVEiS lTda - 24911
15.186.353-9 - caPaNEMa MoVEiS lTda - 25311
15.186.447-0 - lidEr coMErcio E iNdUSTria lTda. - 4920
15.186.449-7 - lidEr coMErcio E iNdUSTria lTda. - 5020
15.186.451-9 - lidEr coMErcio E iNdUSTria lTda. - 5120
15.193.063-5 - caPaNEMa MoVEiS lTda - 25111
15.195.121-7 - caPaNEMa MoVEiS lTda - 6020
15.213.707-6 - lidEr coMErcio E iNdUSTria lTda. - 5320
15.214.446-3 - lidEr coMErcio E iNdUSTria lTda. - 5420
15.215.625-9 - lidEr coMErcio E iNdUSTria lTda. - 5220
15.279.833-1 - lidEr coMErcio E iNdUSTria lTda. - 5520
15.343.230-6 - lidEr coMErcio E iNdUSTria lTda. - 5620
15.381.460-8 - GloBal diSTriBUicao dE BENS dE coNSUMo lTda - 6321
15.381.694-5 - lidEr coMErcio E iNdUSTria lTda. - 5720
15.386.748-5 - lidEr coMErcio E iNdUSTria lTda. - 5820
15.394.372-6 - NoVo MUNdo aMaZoNia MoVEiS E UTilidadES lTda - 3614
15.409.815-9 - NoVo MUNdo aMaZoNia MoVEiS E UTilidadES lTda - 17613
15.409.816-7 - NoVo MUNdo aMaZoNia MoVEiS E UTilidadES lTda - 3314
15.409.818-3 - NoVo MUNdo aMaZoNia MoVEiS E UTilidadES lTda - 3214
15.417.431-9 - iNfo STorE coMPUTadorES da aMaZoNia lTda - 16513
15.428.838-1 - croi coMPUTadorES lTda - 8116
15.442.440-4 - lidEr coMErcio E iNdUSTria lTda. - 6621
15.442.442-0 - lidEr coMErcio E iNdUSTria lTda. – 5920
15.564.660-5 - GloBal diSTriBUicao dE BENS dE coNSUMo lTda. - 6421
15.606.970-9 - cil coMErcio dE iNforMaTica lTda – 25118
Vi – tiPo: rtd/carNe BoViNa
BENEfÍcio do icMS: reduz carga tributária para 1,8% e 1%
fUNdaMENTo lEGal: arts. 22 a 28 anexo i do ricMS/Pa
coNTriBUiNTES:
15.156.307-1 - caSfriSa friGorifico iNd dE caSTaNHal lTda - 1622
15.195.139-0 - friGorifico alTaMira lTda - 3720
15.282.578-9 - friGol S.a. - 5416
15.419.377-1 - friGol S.a. - 5516
Vii – tiPo: rtd/atacadista
BENEfÍcio do icMS: crédito presumido de 75% nas operações próprias e redução da carga 
tributária em 1% nas importações
fUNdaMENTo lEGal: art. 363 do anexo i do ricMS/Pa
coNTriBUiNTES:
15.189.373-0 - MarQUES & MElo lTda - 5521
15.581.290-4 - SHM iMPorTacao E EXPorTacao lTda – 5321
Viii – tiPo: reGiMe esPeciaL esPecÍFico / oUtros
fUNdaMENTo lEGal: art. 789 do anexo i do ricMS/Pa, Visa facilitar o cumprimento de 
obrigação acessória
coNTriBUiNTES:
15.272.728-0 - TraNSPorTES dElla VolPE S a coMErcio E iNdUSTria - 519
15.247.159 6 - TraNSPorTES dElla VolPE S a coMErcio E iNdUSTria – 419
15.280.922-8 - BaHiaNa diSTriBUidora dE GaS lTda. - 1118
Paulo rodrigues Veras
diretor de fiscalização

Protocolo: 766689
dFi - ato de credeNciaMeNto - siNPesca
a SEcrETaria dE ESTado da faZENda, no uso de suas atribuições es-
tabelecidas no artigo 20 do anexo ii do regulamento do icMS, alterado 
pelo decreto n.º 1.016 de 03 de junho de 2008 (aprovado pelo decreto nº 
4676, de 18/06/2001), crEdENcia, através deste ato, as embarcações 
pesqueiras abaixo discriminadas, filiadas ao SINPESCA – SINDICATO DAS 
iNdÚSTriaS dE PESca E daS EMPrESaS arMadoraS E ProdUToraS, 
ProPriETáriaS dE EMBarcaÇÕES dE PESca iNdUSTrial do
ESTado do Pará, cNPJ: 04.575.668/0001-18 a adquirir as respectivas 
cotas de óleo diesel destinado a consumo próprio com  isenção de icMS, 
das distribuidoras de combustíveis, também credenciadas, considerando 
a publicação no Diário Oficial da União, da Portaria SAP/MAPA de nº:505, 
de 23/12/2021, do Ministério da agricultura, Pecuária e abastecimento/
Secretaria de aquicultura e Pesca, na forma do disposto no inciso Vii do 
art. 23 da lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e do anexo i da instrução 
Normativa nº  18, de 25 de agosto de 2006.

Nº BENEficiário iE EMBarcaÇÃo Nº lacrE coTa caPiTaNia SEaP

1 ESPEraNÇa PEScadoS 
lTda. 15.228.041-3 calJEVYS 4209 214.508 21018576-7 Pa0000052-8

2 ESPEraNÇa PEScadoS 
lTda. 15.228.041-3 doM aPoliaNo 0020 243.109 021026141-2 Pa0000068-4

3 ESPEraNÇa PEScadoS 
lTda. 15.228.041-3 doM cEara-

ZiNHo 4211 243.109 021023878-0 Pa0030123-7

4 ESPEraNÇa PEScadoS 
lTda. 15.228.041-3 doM lEoNardo 4782 220.228 161003921-1 Pa0000072-6

5 ESPEraNÇa PEScadoS 
lTda. 15.228.041-3 ENEliZ 4230 185.907 161005304-4 Pa0000202-0

6 ESPEraNÇa PEScadoS 
lTda. 15.228.041-3 ESPEraNÇa iV 0090 214.508 21030901-6 Pa0010880-7

7 ESPEraNÇa PEScadoS 
lTda. 15.228.041-3 MiSTEr JÚNior 4218 243.109 21022652-8 Pa0000128-6

8 ESPEraNÇa PEScadoS 
lTda. 15.228.041-3 MiSTEr NETo 4255 214508 21022345-6 Sc0001033-7

9 ESPEraNÇa PEScadoS 
lTda. 15.228.041-3 SaGa dE aPo-

liaNo 4280 185.907 401047170-1 SP0003850-1

10 ESPEraNÇa PEScadoS 
lTda. 15.228.041-3 SaGa dE aPo-

liaNo ii 4953 214.508 021023000-2 Pa0013088-8

11 ESPEraNÇa PEScadoS 
lTda. 15.228.041-3 SaGa dE aPo-

liaNo iii 4968 214.508 161003267-5 Pa0000194-0

NoTa: a iSENÇÃo do icMS PrEViSTa No arTiGo 20 do aNEXo ii do 
ricMS, aProVado PElo dEcrETo ESTadUal Nº 4676/2001, alTErado 
PElo dEcrETo Nº 1.016, dE 2 dE JUNHo dE 2008, BEM coMo QUalQUEr 
oUTro BENEfÍcio dEcorrENTE, fica coNdicioNada ao aTENdiMEN-
To do ProcEdiMENTo PrEViSTo No § 2º, iNciSo i, alÍNEa “e” E do § 
13, iNciSo iii do MESMo diPloMa lEGal.
PaUlo rodriGUES VEraS
diretor de fiscalização

Protocolo: 766737
atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 

FaZeNdÁrios-tarF
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto

a Secretaria Geral torna público a (s) data (s) de julgamento do (s) recurso (s) 
abaixo, a ocorrer na sala de sessões do Tribunal, sito em Belém, na av. Gentil 
Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. castelo Branco e av. José Bonifácio:
PriMeira cÂMara PerMaNteNte de JULGaMeNto
Em 09/03/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 17407, aiNf nº 
052016510001742-6, contribuinte NaVETUr NaVEGacao coMErcio E 
TraNSPorTE dE PaSSaGEiroS EirEli, insc. Estadual nº. 15254234-5 , 
advogado: JoÃo GaBriEl caSEMiro áGUila, oaB/Pa-16093.
Em 09/03/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18835, aiNf nº 
172018510000044-7, contribuinte i S BarBoSa coMErcio dE coMBUS-
TiVEiS lTda, insc. Estadual nº. 15227230-5, advogado: JaMES E SilVa 
MorENo, oaB/Pa-24229.
Em 09/03/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18896, aiNf nº 
172018510000045-5, contribuinte i S BarBoSa coMErcio dE coMBUS-
TiVEiS lTda, insc. Estadual nº. 15227230-, advogado: JaMES E SilVa 
MorENo, oaB/Pa-24229.
Em 09/03/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18895, aiNf nº 
172018510000043-9, contribuinte i S BarBoSa coMErcio dE coMBUS-
TiVEiS lTda, insc. Estadual nº. 15227230-5, advogado: JaMES E SilVa 
MorENo, oaB/Pa-24229.
Em 09/03/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18708, aiNf nº 
042017510000586-3, contribuinte MaSa coMErcio dE GENEroS ali-
MENTicioS EirEli, insc. Estadual nº. 15243992-7.
Em 09/03/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18709, aiNf nº 
042017510000587-1 , contribuinte MaSa coMErcio dE GENEroS ali-
MENTicioS EirEli, insc. Estadual nº. 15243992-7.
SEGUNda cÂMara PErMaNENTE dE JUlGaMENTo
Em 08/03/2022,às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 16038, aiNf nº 
262016510001315-2, contribuinte MaTEUS SUPErMErcadoS S.a., insc. 
Estadual nº. 15379839-4
Em 08/03/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE oficio n.º 19112, aiNf nº 
042018510000299-3, contribuinte T a f da coSTa roMa, insc. Estadual 
nº. 15266982-5
Em 08/03/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19114, aiNf nº 
042018510000299-3, contribuinte T a f da coSTa roMa, insc. Estadual 
nº. 15266982-5
Em 08/03/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18216, aiNf nº 
092015510001638-9, contribuinte SErdaN iMPlEMENToS rodoViarioS 
lTda, insc. Estadual nº. 15216037-0
Em 08/03/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19344, aiNf 
nº 042015510009676-7 , contribuinte E a caMPoS, insc. Estadual nº. 
15188538-9
Em 10/03/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 15518, aiNf nº 
012015510008175-0, contribuinte NElSoN JoSE MoUra Bordalo, cPf 
nº. 25661035268
Em 10/03/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 14684, aiNf nº 
172015510000272-3, contribuinte PETroBraS diSTriBUidora Sa, insc. 
Estadual nº. 15090608-0, advogada: ToYa rodriGUES dE MacEdo, 
oaB/Pa-15162
Em 10/03/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19128, aiNf nº 
032019510000474-4, contribuinte SUZaNo S.a., insc. Estadual nº. 
15470457-1, advogado: fEliPE affoNSo BEHNiNG MaNZi, oaB/SP-357190
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Em 10/03/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18230, aiNf 
nº 012011510001722-0, contribuinte TEdESSiNi MadEiraS lTda.-EPP., 
insc. Estadual nº. 15145650-0,advogado: rEGiNaldo alVES doS SaN-
ToS, oaB/Pa-15868,

Protocolo: 767032
Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat

Portaria n.º202201000177 de 03/03/2022 - 
Proc n.º 002022730000893/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: alberto luiz Menezes de lima Junior – cPf: 563.627.732-68
Marca: NiSSaN/KicKS acTiVE cVT 1.6 Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000179 de 03/03/2022 - 
Proc n.º 002022730000952/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Jose Nilton de oliveira lima – cPf: 617.376.152-15
Marca: VW/VirTUS cl TSi 200 Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000181 de 03/03/2022 - 
Proc n.º 002022730000993/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: Marcio de Sousa Nascimento – cPf: 648.181.872-91
Marca: HoNda/ciTY ToUriNG NEW SEdaN cVT aT 1.5 Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000185 de 03/03/2022 - 
Proc n.º 002022730000944/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: Guilherme Jose da Silva Garcia – cPf: 005.914.752-00
Marca: NiSSaN/KicKS EXclUSi cVT 1.6 PacK TEcH, ToTal flEX Tipo: 
Pas/automóvel
Portaria n.º202201000183 de 03/03/2022 - 
Proc n.º 002022730000992/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Jose luis lima de Souza – cPf: 159.032.812-49
Marca: ToYoTa/YariS Sd XS 15 aT Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204000430, de 03/03/2022 - 
Proc n.º 2022730000907/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose carrera da costa – cPf: 082.665.222-00
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa 1.4/Pas/automovel/9Bd19710HM3396179
Portaria n.º202204000432, de 03/03/2022 - 
Proc n.º 2022730000958/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo Martins oliveira – cPf: 289.260.802-34
Marca/Tipo/chassi
fiaT/MoBi liKE/Pas/automovel/9Bd341acYNY787078
Portaria n.º202204000434, de 03/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001035/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: carlos Jose aleixo da Silva – cPf: 368.670.472-20
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4aT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69r0fG342963
Portaria n.º202204000436, de 03/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001033/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Giovani caixeta Nunes de castro – cPf: 277.648.772-04
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HH3326361
Portaria n.º202204000438, de 03/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001036/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Joilson Kleber Silva de Sousa – cPf: 657.125.362-34
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lS/Pas/automovel/9BGJa69X0cB216465
Portaria n.º202204000440, de 03/03/2022 - 
Proc n.º 122022730000231/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Joaquim Edson da Silva cavalcante – cPf: 610.833.302-25
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla XEi 20/Pas/automovel/9BrB33BE6M2054514
Portaria n.º202204000442, de 03/03/2022 - 
Proc n.º 122022730000176/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: reginaldo Pereira de Mendonça – cPf: 222.347.482-91
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U1lT098091

Portaria n.º202204000444, de 03/03/2022 - 
Proc n.º 2022730000877/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Elizabeth do Socorro da Silveira aleixo e Silva – cPf: 
186.668.762-04
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX 10MT lT2/Pas/automovel/9BGEB48a0MG185328
Portaria n.º202204000446, de 03/03/2022 - 
Proc n.º 2022730000977/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Gloria cristina alvão Pinheiro Santana – cPf: 352.859.152-87
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracT 1.0/Pas/automovel/9Bd19713NJ3353279
Portaria n.º202204000448, de 03/03/2022 - 
Proc n.º 2022730000932/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Sandoval ferreira Barbosa – cPf: 307.561.462-91
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd aTTracTiVE/Pas/automovel/9Bd37412fH5096769
Portaria n.º202204000450, de 03/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001014/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: fabio reis dos Santos – cPf: 509.587.802-00
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XS/Pas/automovel/9BrB29BTXG2108485
Portaria n.º202204000452, de 03/03/2022 - 
Proc n.º 42022730000575/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: francisco Silva chaves – cPf: 485.194.802-68
Marca/Tipo/chassi
fiaT/UNo ViVacE 1.0/Pas/automovel/9Bd195152d0440317
Portaria n.º202204000454, de 03/03/2022 - 
Proc n.º 2022730000974/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: roseane de fatima cardoso damaso – cPf: 300.754.242-15
Marca/Tipo/chassi
fiaT/MoBi liKE/Pas/automovel/9Bd341acYNY784627
Portaria n.º202204000456, de 03/03/2022 - 
Proc n.º 2022730000881/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Marcio andre Vale de Souza – cPf: 440.094.292-91
Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS Mf/Pas/automovel/9BWdl5BZ7lP082621
Portaria n.º202204000458, de 03/03/2022 - 
Proc n.º 42022730000747/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Maria inacia Sousa lima – cPf: 324.310.822-53
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS HB XlS15 aT/Pas/automovel/9BrK29BT5H0103529
Portaria n.º202204000460, de 03/03/2022 - 
Proc n.º 2022730000975/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Paulo Sergio Tavares Beltrão – cPf: 189.494.012-15
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa aTTracTiVE 1.4/Pas/automovel/9Bd135019d2235852
Portaria n.º202204000462, de 03/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001034/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Nicolau correa Gonçalves – cPf: 807.590.252-15
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/KicKS acTiVE cVT/Pas/automovel/94dfcaP15MB415296
Portaria n.º202204000464, de 03/03/2022 - 
Proc n.º 2022730000901/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Moises Braga Pinheiro – cPf: 089.284.102-82
Marca/Tipo/chassi
ford/EcoSPorT fSl 1.6/Mis/camioneta/9BfZB55P1f8510684
Portaria n.º202204000466, de 03/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001026/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio fernando Henriques rodrigues – cPf: 067.124.952-53
Marca/Tipo/chassi
HoNda/Hr-V lX cVT/Pas/automovel/93HrV2830GZ155013
Portaria n.º202204000468, de 03/03/2022 - 
Proc n.º 42022730000583/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jason Silva almeida – cPf: 205.007.342-91
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TaT Pr2/Pas/automovel/9BGEY69H0MG155797
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Portaria n.º202204000470, de 03/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001024/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: celio Jose de Souza Barboza – cPf: 645.482.872-72
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc6930fB241589
Portaria n.º202204000472, de 03/03/2022 - 
Proc n.º 42022730000580/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jheferson fonseca Viana – cPf: 004.006.132-98
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lT1/Pas/automovel/9BGEB69H0MG164602
Portaria n.º202204000474, de 03/03/2022 - 
Proc n.º 42022730000494/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: clodoaldo Santos Nogueira – cPf: 387.868.422-34
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.8 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69E0GB157847
Portaria n.º202204000476, de 03/03/2022 - 
Proc n.º 2022730000936/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Elder João Maciel – cPf: 788.584.452-87
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 18l aT PrEMiEr/Pas/automovel/9BGJP7520MB217922
Portaria n.º202204000478, de 03/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001020/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Mario Jorge Brito cardoso – cPf: 218.267.492-68
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XS 15 MT/Pas/automovel/9BrB29BT0H2146809
Portaria n.º202204000480, de 03/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001047/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raynilson Pedroso ferreira – cPf: 605.422.502-25
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0NG186428
Portaria n.º202204000482, de 03/03/2022 - 
Proc n.º 2022730000928/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Pedro Paulo da Silva caxias – cPf: 147.771.002-78
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa ESSENcE 1.6/Pas/automovel/9Bd13571Tf2276338
Portaria n.º202204000484, de 03/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001048/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: francisco aldemir Maia de lima – cPf: 414.625.562-72
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10MT lT2/Pas/automovel/9BGEB69a0NG172243
Portaria n.º202204000486, de 03/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001069/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: carlos Ernani da costa Vitelli – cPf: 156.576.122-72
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT SiENa El flEX/Pas/automovel/8aP372111c6027221
Portaria n.º202204000488, de 03/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001022/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Elias Soares Vasconcelos – cPf: 297.863.472-34
Marca/Tipo/chassi
i/HoNda ciTY lX flEX/Pas/automovel/8c3GM2620E1303374

Protocolo: 766908

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 040/2021
o BaNPará S/a comunica o resultado final, adjudicação e Homologação 
da licitação em epígrafe, oriunda da lei nº 13.303/2016, cujo objeto é o 
SErViÇo dE ViGilÂNcia arMada iNiNTErrUPTa, diUrNa E/oU NoTUr-
Na, iNclUSiVE NoS fiNaiS dE SEMaNa, aBErTUra E fEcHaMENTo coM 
cUSTÓdia dE cHaVES daS dEPENdÊNciaS do BaNPará, e GUarda dE 
BENS dE PEQUENoS VolUMES, visando inibir e obstar ações criminosas, 
garantindo a incolumidade de empregados e clientes e a preservação do 
patrimônio do BaNPará em todas as suas Unidades, em conformidade 
com a exigência da Portaria da Polícia federal nº 3233/2012, para fun-
cionamento de unidades bancárias no território nacional, com 181 Postos 

tipo a (6h - 2ª à 6ª), no valor por Posto de r$-5.465,79; 40 Postos tipo 
B  (8h - 2ª à 6ª), no valor por Posto de r$-5.735,91; 28 Postos tipo B1  
(8h tds dias), no valor por Posto de r$-8.554,29; 37 Postos tipo c  (10h 
-  2ª à 6ª), no valor por Posto de r$-6.677,72; 8 Postos tipo c1 (10h - tds 
dias), no valor por Posto de r$-9.140,21; 5 Postos tipo d (12h - 2ª à 6ª), 
no valor por Posto de r$-8.791,84; 21 Postos tipo d1 (12h - tds dias), no 
valor por Posto de r$ 10.325,15; 3 Postos tipo d2 (12h notur. 2ª à 6ª), no 
valor por Posto de r$-10.759,20; 3 Postos tipo d3 (12h notur. tds dias), 
no valor por Posto de r$ 12.627,42; 147 Postos tipo E (24h ininterruptas), 
no valor por Posto de r$-22.669,48; com Serviço de abert. e fecha, sob 
demanda de unidade do serviço em determinada agência bancária de r$-
2.940,43 e Serviço de Guarda de pequenos volumes, em todas as agências 
bancárias que possuem o referido serviço de r$-2.112,85, totalizando 202 
(duzentos e duas) unidades bancárias/administrativas instaladas ou em 
prospecção para instalação, de acordo com o Plano de Expansão do Banpa-
rá, espalhadas por todo o Estado do Pará, com mais de 750 (setecentos e 
cinquenta) vigilantes envolvidos na execução do contrato, sob demanda e 
necessidade, conforme abaixo:

iteM descriÇÃo eMPresa VaLor cotado

01

Serviço de Vigilância armada – lote 
1 - GUarda dE PEQUENoS BENS

aBErTUra E fEcHaMENTo
ViGilaNcia arMada

dE 114 UNidadES, coNforME 
TErMo dE rEfErÊNcia

 

Polo SEGUraNÇa ESPEcialiZada 
EirEli

 

r$-43.979.695,86

02

Serviço de Vigilância armada 
– lote 2 –

GUarda dE PEQUENoS BENS
aBErTUra E fEcHaMENTo

ViGilaNcia arMada
dE 47 UNidadES, coNforME 

TErMo dE rEfErÊNcia

r$-14.391.357,36

03

Serviço de Vigilância armada 
– lote 3 –

GUarda dE PEQUENoS BENS
aBErTUra E fEcHaMENTo

ViGilaNcia arMada
dE 41 UNidadES, coNforME 

TErMo dE rEfErÊNcia

r$-15.995.422,08

raimundo M. M. ramos
Presidente da cPl

Protocolo: 767018

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria N° 0148 de 03 de MarÇo de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, publica-
do no doE n° 28.508/18.07.1997,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2020/752147.
rESolVE:
i – TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria Nº 970, datada de 23/11/2021, 
publicada no doE 34.775 de 25/11/2021, no nome de lUiZ fErNaNdo 
PiNTo MarQUES, por motivo de informação incorreta na portaria.
ii – diSPENSar, a contar de 01/11/1979, lUiZ fErNaNdo PiNTo Mar-
QUES, como prestador de serviços, para fins de regularização funcional, 
conforme processo 2020/752147.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 03.03.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 766909
Portaria N° 0085 de 25 de FeVereiro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/226961.
rESolVE:
rEMoVEr, a contar de 07/03/2022, a servidora Maria doNaTÍlia Ta-
VarES dE alcÂNTara, cargo odoNTÓloGo, matrícula n° 105287/1, da 
diViSÃo dE SaÚdE BUcal para o 1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE.
Portaria N° 0086 de 25 de FeVereiro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/175642.
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rESolVE:
rEMoVEr, a servidora PaUla caroliNa MalcHEr VaScoNcEloS, cargo 
aGENTE adMiNiSTraTiVo, matrícula n° 54194134/1, do dEParTaMENTo 
dE rEcUrSoS HUMaNoS para a diViSÃo dE ViGilÂNcia a SaÚdE, com 
atuação no departamento de Vigilância ambiental e Saúde do Trabalhador/ 
diVaST/ dVS/ SESPa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 25.02.2022.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE.

Protocolo: 766945

adMissÃo de serVidor
.

coMissÃo iNterGestores BiPartite - ciB/Pa
resolução Nº 19, de 23 de fevereiro de 2022.

a comissão intergestores Bipartite do Estado do Pará – ciB/Pa, no uso de 
suas atribuições legais e;
- considerando a lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências.
- Considerando o Oficio nº30/2022 – GAB/SESMAB de 22 de fevereiro 2022 
no qual a Prefeitura Municipal de abaetetuba solicita ao Ministério da Saú-
de a liberação de recursos financeiros MAC (Média e Alta Complexidade), 
em parcela única, para custeio se serviços recém implantados para garantir 
atendimento da população do município.
- considerando a necessidade de implementar serviços e ações de média 
e alta complexidade na rede de atenção especializada do município de 
abaetetuba/Pa.
- considerando o regimento interno da ciB/Pa, aprovado pela resolução 
ciB nº 152 de 13 de setembro de 2018, que em seu artigo 25, Parágrafo 
Único, alínea “c” estabelece: “a ciB poderá aprovar ou homologar, sem a 
necessidade da plenária, as deliberações da cir, de incorporação de re-
cursos nos tetos financeiros assistenciais por cessão de valores da gestão 
federal e estadual, sem impacto em outro município.
- considerando a resolução cir Tocantins nº 001, de 23 de fevereiro de 
2022, que solicita ao Ministério da Saúde aporte de recursos financeiros, 
em parcela única, para o fundo Municipal de Saúde do Município de aba-
etetuba, no valor de r$ 9.100.000,00 (nove milhões e cem mil reais), a 
serem utilizados no custeio dos serviços sob gestão municipal.
resolve:
art. 1º - Homologar a resolução cir Tocantins nº 001, de 23 de fevereiro 
de 2022, que solicita ao Ministério da Saúde aporte de recursos financei-
ros, em parcela única, para o fundo Municipal de Saúde do Município de 
abaetetuba, no valor de r$ 9.100.000,00 (nove milhões e cem mil reais), 
a serem utilizados no custeio dos serviços sob gestão municipal.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 23 de fevereiro de 2022.

rômulo rodovalho Gomes.
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Presidente da ciB/SUS/Pa.

charles cezar Tocantins de Souza.
Presidente do coSEMS/Pa.

 
Protocolo: 767024

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 253 de 23 de FeVereiro de 2022.
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2022/180395.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora Gloria Maria BElEM MoraES, matrícula nº. 722200/1, ocu-
pante do cargo de Enfermeiro, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lo-
tada na diretoria de desenvolvimento das redes assistenciais, 02 (dois) 
meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 13/06/2007 a 
12/06/2010.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 15/03/2022 a 13/04/2022, no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 03.03.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 767036

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 43 de 03 de MrÇo de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho 
de 2020 no doE nº 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 
publicado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo 
a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos 
administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 
8.666/93; coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 
de outubro de 2013 em seu art. 3º que dispõe sobre o valor global do 
contrato quando excede a R$ 100.000, obrigatoriamente terão como fiscal 
servidor efetivo, empregado permanente ou comissão por estes composta 
e os termos da cláusula Nona do contrato nº 014/2022(ProdEPa) e os 
autos do Processo n° 2021/1215916.

CONSIDERANDO a formação de Comissão para fiscalizar o referido contrato;
r E S o l V E: designar os servidores lotados na coordenação de Tecnolo-
gia e informática em Saúde - cTiS/SESPa: clEidSoN MarTiNS caldaS, 
matrícula nº 54193345-4, atual coordenador do cTiS/SESPa; fErNaNdo 
JoSÉ fErNaNdES dE SoUZa, Matrícula nº 57191127-1 e rENaN roBErTo 
fErrEira da SilVa, matrícula nº 5957653-1, para acompanhar, controlar 
e fiscalizar o contrato 014/2022, bem como pelo atesto dos documentos 
de despesa, quando comprovada a fiel e correta execução do objeto con-
tratado, para fins de pagamento, no âmbito da SESPA, adotando todos os 
procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 766852

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
correÇÃo, da Portaria Nº 002/21.02.2022, publicada no 
doe N°. 34.878/02.03.2022, a licença Saúde referente a servidora 
fraNcENi SilVa MarQUES, matricula nº 57196779-1.
onde se lê: no período de 19.05.2014 a 18.05.2017
Leia-se: no período de 02.03.2022 a 31.03.2022
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, 03.03.2022.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 766993
errata

Fica retiFicado Na Portaria N° 0069 de 28/01/2022, 
PUBLicada No doe N° 34.850 de 01/02/2022, QUE rEMoVEU o 
SErVidor adilSoN dE SoUZa, MaTrÍcUla N° 5879256/3, o SEGUiNTE;
oNde se LÊ: Para o 1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE.
Leia-se: Para a UNidadE dE rEfErÊNcia ESPEcialiZada - rEdUTo.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 25.02.2022.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE.

Protocolo: 766997

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico 
srP Nº 007/sesPa/2022.

a Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de seu Pregoeiro, comu-
nica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico SrP do tipo 
“MENor PrEÇo Por iTEM”, conforme abaixo:
oBJETo: registro de Preços para eventual e futura aquisição de Medica-
mentos, para atender aos pacientes da Secretaria de Estado de Saúde 
Pública do Pará – SESPa, oriundos de demandas judiciais, por um período 
de 12 (doze meses).
daTa da aBErTUra: 16/03/2022.
Horário: 09h:00min. (Horário de Brasília).
local: Portal de compras do Governo federal – www.comprasgoverna-
mentais.gov.br – UaSG: 925856.
dotação orçamentária: 8288
Elemento de despesa: 3390-30
fonte de recurso: 0103008809
ENTrEGa do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital nos sítios: 
www.comprasnet.gov.br  ou www.compraspara.pa.gov.br.
oBSErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com o pregoei-
ro responsável, através do e-mail cpl@sespa.pa.gov.br.
Belém (Pa), 02 de março 2022.
carloS aUGUSTo caMPoS fErrEira
PrEGoEiro/cPl/SESPa

Protocolo: 766691
aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/sesPa/2022
Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de sua Pregoeira, comunica 
que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônica do tipo “MENor 
PrEÇo Por iTEM”, conforme abaixo:
oBJETo: aquisição de Material de consumo - (Placas para registro Pa-
trimonial) para atender a solicitação da divisão de Patrimônio, conforme 
especificação e quantidade descritas no Edital e seus anexos.
daTa da aBErTUra: 17/03/2022.
Horário: 09h:00min. (Horário de Brasília).
local: Portal de compras do Governo federal – www.comprasgoverna-
mentais.gov.br
UaSG: 925856.
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8338
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
foNTE: 0103
ENTrEGa do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital nos sítios: 
www.comprasnet.gov.br ou www.compraspara.pa.gov.br.
oBSErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com o pregoei-
ro responsável, através do e-mail cpl@sespa.pa.gov.br.
Belém (Pa), 03 de março de 2022. 
aNGEla SaNdra SoUZa caNTo
PrEGoEira/cPl/SESPa

Protocolo: 766956
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torNar seM eFeito
.

Portaria Nº. 262 de 03 de MarÇo de 2022/dGtes/sesPa
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 
nº. 039/03.04. 96, coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da 
lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidEraNdo o processo nº 
2022/219499;
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares da servidora THaYNa Mo-
raES MoNTENEGro, identidade funcional 5920238/2, ocupante do cargo 
de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotada na divisão de Vigilância a Saúde, 
no período de 01 de março de 2022 a 30 de março de 2022, referente ao 
período aquisitivo de 24 de abril de 2020 a 23 de abril de 2021, concedi-
das através da Portaria coletiva nº 140/09.02.2022, publicada no doE nº. 
34.862 de 10.02.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 03.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 767088
Portaria Nº. 261 de 03 de MarÇo de 2022/dGtes/sesPa
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 
nº. 039/03.04. 96, coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da 
lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidEraNdo o processo nº 
2022/215460;
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares do servidor MarcoS oli-
VEira SilVa, identidade funcional 54185846/2, ocupante do cargo de 
aGENTE dE PorTaria, lotado na divisão de Vigilância a Saúde, no período 
de 17 de março de 2022 a 15 de abril de 2022, referente ao período aqui-
sitivo de 17 de março de 2021 a 16 de março de 2022, concedidas através 
da Portaria coletiva nº 140/09.02.2022, publicada no doE nº. 34.862 de 
10.02.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 03.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 767031

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de saÚde PÚBLica - sesPa

11º Processo seLetiVo siMPLiFicado Para 
coNtrataÇÃo teMPorÁria

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, incisos ii e V da consti-
tuição Estadual e,
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 801, de 01/10/2021 (doE 
34.722, de 04.10.2021), que constituiu a comissão organizadora de 
Processo Seletivo Simplificado – PSS/SESPA.
coNSidEraNdo, o processo 2021/1450606, que autoriza a convocação do 
candidato seguinte do referido processo de Seleção.
rESolVE:
dESclaSSificar, a candidata  relacionada abaixo, devido Edital item, 8.7.

N° inscrição Município Função Nome do candidato
20210195372841 aNaNiNdEUa odoNTÓloGo raQUEl rodriGUES aZEVEdo da SilVa

CONVOCAR a candidata relacionada abaixo, dentro da ordem de classifica-
ção para o respectivo local.

N° inscrição Município Função Nome do candidato
20210195215284 aNaNiNdEUa odoNTÓloGo arlENE PErEira SaNToS

o candidato convocado deverá comparecer nos dias 04 e 07 de março de 
2022, no Endereço: SESPa sede, sito a Travessa lomas Valentinas, 2.190, 
sala GcPc, 1º andar – de 09h às 17h, munida dos documentos compro-
batórios listados no Anexo VI do Edital (originais e cópias), para fins de 
análise e assinatura dos Termos de contratação Temporária.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
03.03.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 767140
coMissÃo iNterGestores BiPartite - ciB/Pa

resolução nº 12, de 31 de janeiro de 2022(*).
a comissão intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Pará – 
ciB-SUS-Pa, no uso de suas atribuições legais e,
- considerando o decreto federal nº 7.508, 28/06/2011, que regulamenta 
a lei nº 8.080/90, para dispor sobre a organização do Sistema Único de 
Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articu-
lação interfederativa.
- considerando a Portaria de consolidação Nº 3 de 27 de setembro de 2017 
que consolida as normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde que 
em seu anexo V institui a rede de atenção Psicossocial (raPS).
- considerando a Portaria de consolidação nº 06 de 28 de setembro de 
2017 que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos 

recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único 
de Saúde.
- considerando a resolução cir Xingu nº 23, de 04 de novembro de 2021, 
que aprova a habilitação do centro de atenção Psicossocial - Tipo i, do 
município de Vitória do Xingu/Pa.
- considerando o regimento interno da ciB, aprovado pela resolução ciB 
nº 152, de 13 de setembro de 2018, que em seu artigo 25, Parágrafo Único, 
alinea “b”, define: “a Comissão Intergestores Bipartite – CIB poderá aprovar 
ou homologar, sem necessidade da plenária, os pleitos constantes em planos 
temáticos já aprovados na ciB Pará devidamente aprovados na cir e com 
parecer favorável da área técnica correspondente da SES Pará;...”
- considerando o parecer técnico favorável da coordenação Estadual de 
Saúde Mental/dPaiS/SESPa à habilitação do referido centro de atenção 
Psicossocial – Tipo i do município de Vitória do Xingu/Pa.
resolve:
art. 1º - Homologar a resolução cir Xingu nº 23, de 04 de novembro de 
2021, que aprova a habilitação do centro de atenção Psicossocial - Tipo i, 
do município de Vitória do Xingu/Pa.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Belém, 31 de janeiro de 2021.

rômulo rodovalho Gomes.
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Presidente da ciB/SUS/Pa.

charles cezar Tocantins de Souza.
Presidente do coSEMS/Pa.

 

Protocolo: 766950

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria de coNcessÃo n° 108/2022 – 03/03/2022
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: diárias ao Servidor (es):
57210070/1 / MicHEllE dE NaZarÉ QUEiroZ da coSTa (ag. de Endemias) 
/ 05 meias diárias (deslocamento) / no período de 14 a 18/03/2022.<br
0502188 /alBErTo MaGalHaES NETo (Guarda de Endemias) / 05 meias 
diárias (deslocamento) / no período de 14 a 18/03/2022.<br
0498857/ JorGE MoNTEiro da SilVa (Motorista) / 05 meias diárias (des-
locamento) / no período de 14 a 18/03/2022.<br
origem: BElEM/Pa - BraSil
destino(s): SaNTa BarBara - Pa
objetivo: realizar levantamento entomológico no município no período aci-
ma informado.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando

Protocolo: 766930

oUtras MatÉrias
.

Faz-se eXcLUsÃo da servidora taLia JesUs aMador coeLHo, 
Matricula 5957448/1, que consta na portaria 106 de 23 de fevereiro de 
2022, Publicada no doE de n° 34876 de 25 de fevereiro de 2022, cance-
lamento se faz para correção de período.
Belém, 03 de Março de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
1º cENTro  rEGioNal dE SaÚdE

Protocolo: 766724

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  2ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N° 003 de 25 de FeVereiro de 2022
o diretor do 2° centro regional de Saúde, usando de suas atribuições, 
delegadas através da Portaria n°. 1.444/ 06.02.2019, publicada no doE 
n°. 33.799/07.02.2019.
E considerando o teor  do PaE nº 2022/82538. 
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei n°. 5.810/ 24.01.1994, a ser-
vidora Maria aNToNia riBEiro da SilVa, matrícula 57206589/1, cargo 
de Técnico de Enfermagem, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada 
no centro de Saúde de São caetano de odivelas, 02 (dois)  meses de li-
cença  Prêmio correspondente ao triênio de 20.10.2014  a 19.10.2017.
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aUToriZar, que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.04.2022 a 30.05.2022, no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE,  rEGiSTra-SE E cUMPra-SE.
2° centro regional de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde 
Pública em: 25.02.2022.
carlos Marió de Brito Kato
diretor do 2º centro regional de Saúde

Protocolo: 766896

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

Portaria nº 005/2022 –03.03.2022 - coNceder
Nome: aNa lUZia PErEira doS SaNToS
Matricula: 5088704-1 cargo: Médico
lotação: 3º crS  GEP: Estatutário Efetivo
aquisitivo: 15.12.2011 a 14.12.2014
Período: 08.04.2022 a 06.06.2022 (60) sessenta dias

Protocolo: 766807

diÁria
.

Portaria Nº 104 e 105 de diÁrias de 03/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: fazer entrega de kit de recursos terapêuticos para serviços que 
atendem pessoas com TEa, assim como reinir equipe do caPS de Marapanim.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Marapanim-Pa-Brasil | Período: 03/03/2022 | Nº de diárias: meia diária.
Servidoras: Mário Moraes  c. filho cPf. 66381533234 
mat. 5912309-2 cargo diretor
francisco Paulo da Silva costa cPf. 036.584.732-15 mat. 5149290-1 
cargo – Motorista .
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 766906

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

errata
.

errata de Portaria de diÁria
errata da Portaria de diária Nº. 11 e 12 de 27 de janeiro de 2022, a res-
peito da quantidade de diárias. Publicada no doE nº 34.869 de 18/02/2022.
oNde se LÊ: 1,5 (uma e meia).
Leia-se: 2,5 (duas e meia).
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Patrícia de fátima lima da Silva
diretora do 4ºcrS/SESPa

Protocolo: 766937

diÁria
.

Portaria Nº 54 16 de FeVereiro de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: participar do evento “Semana de Qualificação em Gestão Admi-
nistrativa e financeira”, para treinamento e alinhamentos das práticas de 
trabalho para Sespa central e os 13 centros regionais de Saúde.
origem: capanema/Pa – destino Belém/Pa

Nome do servidor Matrícula cargo
Eliane Pinheiro casseb 54187818-2 comissionado

No período de 21 a 23/02/2022. 2,5 (duas e meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 766763

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 28 de 03 de MarÇo de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor  Matrícula
aMarildo da foNSEca MacEdo  -  odoNTÓloGo –  Mat. 0720917/10
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa Valor
908874  0103000000  339033 400,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terres-
tre para o município de São Sebastião da Boa Vista.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.

Portaria: 30 de 03 de MarÇo de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor  Matrícula
alESSaNdra dE NaZarE cardoSo PErEira –TÉcNica EM ENfErMaGEM 
– Mat. 5720566/6
Programa de Trabalho fonte do recurso Natureza da despesa Valor
908302  0103000000  339033 340,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terrestre 
para o município de Santa cruz do arari.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.

Protocolo: 766900
Portaria: 33 de 03 de MarÇo de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor cargo do Servidor Matricula
JoÃo carloS MoNTEiro frEirE – aGENTE ViSa - Mat. 86711
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa  Valor
908881  0103000000 339033  400,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre 
para o município de Muaná.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.

Protocolo: 767025

diÁria
.

Portaria N° 34 de 03 de Março de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: MUaNá
PErÍodo: dE 14/03/2022 a 19/03/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
86711 / JoÃo carloS MoNTEiro frEirE / 210.676.002-72
oBJETiVo: ViSiTaS dE iNSPEÇÃo EM ESTaBElEciMENToS QUE coMEr-
cialiZaM PalMiTo EM coNSErVa Para fiNS dE rENoVaÇÃo da licEN-
ÇÃ dE fUNcioNaMENTo 2022/2023.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 35 de 03 de Março de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: MUaNá
PErÍodo: dE 14/03/2022 a 19/03/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0710104 / JoSE NaZarENo MarTiNS GoMES / 245.802.522-68
oBJETiVo: ViSiTaS dE iNSPEÇÃo EM ESTaBElEciMENToS QUE coMEr-
cialiZaM PalMiTo EM coNSErVa Para fiNS dE rENoVaÇÃo da licEN-
ÇÃ dE fUNcioNaMENTo 2022/2023.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 36 de 03 de Março de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SaNTa crUZ do ararÍ
PErÍodo: dE 14/03/2022 a 18/03/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59484361 / rENaTa BroNZE MaTToS / 004.436.952-29
oBJETiVo: aPoiar a aValiaÇÃo E dESEMPENHo da coordENaÇÃo MU-
NiciPal dE iMUNiZaÇÃo, SUPErViSioNaNdo a rEdE dE frioS MUNi-
ciPal E aS roTiNaS do ProGraMa dE iMUNiZaÇÃo daNdo SUPorTE 
TÉcNico dE acordo coM aS NEcESSidadES idENTificadaS, o QUal 
o MUNicÍPio rEcEBEU TrEiNaMENTo PrESENcial No MÊS dE NoVEM-
Bro dE 2021 Na SEdE dESTE 7°cENTro rEGioNal dE SaÚdE.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 767006
Portaria N° 32 de 03 de Março de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa
PErÍodo: dE 07/03/2022 a 11/03/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59089453 / raQUEl dE JESUS MoraES GoMES / 370.149.192-53
oBJETiVo: rEaliZar o MoNiToraMENTo do ProJETo E-SUS EM aÇÃo Na 
aTENÇÃo PriMária daS ESTraTÉGiaS SaÚdE da faMÍlia No MUNicÍPio
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 766926
Portaria N° 29 de 03 de Março de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa
PErÍodo: dE 07/03/2022 a 11/03/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0720917010 / aMarildo da foNSEca MacEdo / 127.916.012-87
oBJETiVo: realizar o Monitoramento do Projeto E-SUS em ação na aten-
ção Primária das Estratégias Saúde da família no município.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 31 de 03 de Março de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SaNTa crUZ do ararÍ
PErÍodo: dE 14/03/2022 a 18/03/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572056661 / alESSaNdra dE NaZarÉ cardoSo PErEira / 584.895.682-00
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oBJETiVo: avaliação e desempenho da coordenação Municipal de imuni-
zação, supervisionando a rede de frio Municipal e as rotinas do progra-
ma de imunização dando suporte técnico de acordo com as necessidades 
identificadas, o qual o município recebeu treinamento presencial no mês de 
novembro de 2021 na sede deste 7° centro regional de Saúde.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 766902

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 040 de 03 de MarÇo de 2022
objetivo: realizar inspeção Sanitária no Hospital Municipal localizado na 
zona urbana do referido município.
origem: BrEVES/Pá - aNaJáS/Pa.
Servidor (es): Jane Maria dos Passos dias e José cláudio Gomes ferreira, 
5,5 diárias de 21 à 26/03/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 766843

desiGNar serVidor
.

Portaria n.º 038/2022 
Breves (Pa), 02 de Março de 2022.
a diretora do 8° centro regional de Saúde/SESPa, conforme atribuições que 
lhe são conferidas pela Portaria Nº. 285/2021-ccG de 17 de fevereiro de 2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.495 de 18 de Fevereiro de 2021.
rESolVE:
dESiGNar o servidor rodriGo ricardo da SilVa PErEira, Matrícula 
54191557/1, agente administrativo do 8ºcrS, para responder pela doca 
do 8ºcrS/SESPa no período de 02 À 31.03.2022, em substituição ao Titu-
lar que estará ausente nesse período em gozo de férias.
dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
aNa ÂNGEla fialHo fÉliX
diretora do 8º crS/BrEVES
Portaria nº. 285/2021-ccG

Protocolo: 766850

diÁria
.

Portaria Nº 041 de 03 de MarÇo de 2022
objetivo: dar apoio administrativo e operacional na inspeção Sanitária no 
Hospital Municipal localizado na zona urbana do referido município.
origem: BrEVES/Pá - aNaJáS/Pa.
Servidor (es): orlando de Sousa fernandes, 5,5 diárias de 21 à 26/03/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 766844
Portaria Nº 042 de 03 de MarÇo de 2022
objetivo: realizar inspeção Sanitária no Hospital Municipal localizado na 
zona urbana do referido município.
origem: BrEVES/Pá - GUrUPá/Pa.
Servidor (es): Jane Maria dos Passos dias e José cláudio Gomes ferreira, 
5,5 diárias de 28/03 à 02/04/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 766846
Portaria Nº 043 de 03 de MarÇo de 2022
objetivo: dar apoio administrativo e operacional na inspeção Sanitária no 
Hospital Municipal localizado na zona urbana do referido município.
origem: BrEVES/Pá - GUrUPá/Pa.
Servidor (es): orlando de Sousa fernandes, 5,5 diárias de 28/03 à 
02/04/2022..
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 766847
Portaria Nº 039 de 03 de MarÇo de 2022
objetivo: orientar técnico do município responsável pelo SisPNcd nas in-
formações a serem inseridas no programa.
origem: BrEVES/Pá - aNaJáS/Pa.
Servidor (es): João otávio Gomes de oliveira, 5,5 diárias de 07 à 
12/03/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 766838

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

Portaria Nº 23 de 18 de Fevereiro de 2022.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: realizar o 2° módulo da capacitação dos 06 (seis) Servidores 
do Quadro de agente de Endemias do Município de itaituba iniciado em ou-
tubro de 2021 para que possam atuar nas rotinas de Entomologia inerentes 
ao Programa Nacional de Vigilância e controle da Malária
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destinos: itaituba/ Pa -Brasil

Período: 08/03/2022 a 20/03/2022 N° de diária: 12,5 (doze diárias e meia)
Servidores:
Herberto de carvalho dantas filho
cPf: 194.181.832-34
Matrícula: 0505321
cargo: agente de saúde
Gleydson de Barros coelho
cPf: 685.117.602-53
Matrícula: 572075481
cargo: agente de controle de Endemias
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 766782

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

coNtrato
.

ProrroGaÇÃo de coNtrato
coNTraTo: 06/2020
ProcESSo: 2020/376633
OBJETO: Locação de Imóvel para fim não Residencial situado na BR 230 
Km 05, para sediar as instalações da Sede do 11º centro regional de 
Saúde em Marabá.
coNTraTaNTE: Secretaria de Estado de Saúde Pública/11º crS/SESPa.
coNTraTada: EMPrESa TraTor TErra
cNPJ: 83.763.383/0001-87
Valor aNUal: r$ 233.422,20 (duzentos e trinta e três mil quatrocentos e 
vinte e dois reais e vinte centavos).
Valor MENSal: r$ 19.451,85 (dezenove Mil quatrocentos e cinquenta e 
um reais e oitenta e cinco centavos).
ViGÊNcia: 05/02/2022 a 05/02/2023.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
atividade: 908338c.
Elemento de despesa: 3390-39.
fonte: 0103000000.

Protocolo: 767010

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 073 de 03 de Março de 2022
Nome: Nayara cristina ramos.
cargo: agente administrativo
Matrícula/Siape: 57226667-3
cPf: 973.186.982-49.
Nome: Nayara de orquiza Milhomem feitosa.
cargo: odontóloga.
Matrícula/Siape: 54190814-2.
cPf: 646.629.932-53.
Período: 08 a 12.03.2022
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: redenção.
objetivo: Por compor a comissão de Monitoramento, o objetivo é realizar 
monitoramento e avaliação das atividades realizadas do Projeto Expresso 
Saúde odontológica, realizado pela central Guará de associações Solidá-
rias de desenvolvimento da amazônia.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes

Protocolo: 766859
Portaria Nº 075 de 03 de Março de 2022.
Nome: ademar coelho Barbosa.
Cargo: Motorista Oficial.
Matrícula/Siape: 505545.
cPf: 032.693.292-53.
Nome: darley da Silva Santos.
cargo: agente administrativo.
Matrícula: 5897522-1.
cPf: 853.959.272-04.
Período: 07 a 11.03.2022
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: rio Maria.
objetivo: conduzir técnico da Vigilância em saúde e rH, e tratar de assun-
tos administrativos referentes a este 12º crS/Endemias, respectivamente.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes

Protocolo: 766898
Portaria Nº 074 de 03 de Março de 2022
Nome: antônia rosileide Mariano de Souza.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5897525-1.
cPf: 720.712.732-49.
Período: 07 a 11.03.2022
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
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destino: Santa Maria das Barreiras.
objetivo: realizar implantação do Prontuário eletrônico (PEc) e treinamen-
to para as equipes, no município de Santa Maria das Barreiras
ordenado de despesa: Jucirema de Souza Gomes

Protocolo: 766894
Portaria Nº 081 de 03 de Março de 2022
Nome: Nalva Gomes de Souza Silva.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 54185701-5.
cPf: 245.484.132-00.
Período: 02 a 04.03.2022.
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: cumaru do Norte.
objetivo: participar de capacitação de agentes de controle de Endemias.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 767012
Portaria Nº 079 de 03 de Março de 2022.
Nome: Walner robert Mendes Santos.
cargo: colaborador Eventual.
Matrícula/Siape: colaborador Eventual.
cPf: 380.612.872-34.
Período: 07 a 11.03.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia)
origem: conceição do araguaia.
destino: Santa Maria das Barreiras.
objetivo: realizar implantação do Prontuário Eletrônico do cidadão (PEc) 
e treinamento das equipes.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 766973
Portaria Nº 076 de 03 de Março de 2022.
Nome: denise da Silva Matos.
cargo: assistente administrativo.
Matrícula/Siape: 57205058-3.
cPf: 873.030.192-00.
Nome: leide augusto da Silva Gama
cargo: agente de Saúde
Matrícula/Siape: 0113077-1
cPf: 177.870.412-34
Período: 20 a 26.03.2022.
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: Belém
Objetivo: Participar de Curso de Qualificação na Formação de Pregoeiros 
Presencial e Eletrônico
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 766929
Portaria Nº 078 de 03 de Março de 2022
Nome: armando Vieira do Nascimento.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 0504616.
cPf: 146.604.582-53.
Período: 07 a 11.03.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: rio Maria
objetivo: tratar de assuntos administrativos referente a este  12º crS/
SESPa/ENdEMiaS
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/SESPa.

Protocolo: 766963
Portaria Nº 077 de 03 de Março de 2022
Nome: armando Vieira do Nascimento.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 0504616.
cPf: 146.604.582-53.
Nome: Pedro luiz Gomes.
cargo: Microscopista
Matrícula/Siape: 504410
cPf: 234.614.382-00.
Período: 20 a 26.03.2022.
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: Belém
Objetivo: Participar de Curso de Qualificação na Formação de Pregoeiros 
Presencial e Eletrônico
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/SESPa.

Protocolo: 766952
Portaria Nº 080 de 03 de Março de 2022
Nome: Pedro luiz Gomes.
cargo: laboratorista.
Matrícula/Siape: 504410.
cPf: 234.614.382-00.
Nome: leide augusto da Silva Gama.
cargo: agente de Saúde.
Matrícula/Siape: 0113077-1.
cPf: 177.870.412-34.
Nome: dorcilene oliveira Gomes.
cargo: Biomédica.
Matrícula/Siape: 5891633-2.
cPf: 576.757.402.20.
Período: 14 a 19.03.2022.
Nº de diárias: 5,5 (cinco e  meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Santana do araguaia.
objetivo: Supervisionar e orientar os técnicos do município no Sistema 
Gal, bem como, instrumento de planejamento.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 766975

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
errata de Publicação do 7º termo aditivo ao contrato n.º 
023/2017 - HOL, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.876 
de 25/02/2022 – Protocolo: 763448
onde se lê: Vigência: 01/02/2022 a 28/02/2022
Leia-se: Vigência: 01/03/2022 a 28/02/2023
ordenadora responsável: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 766905

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
3º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 

Nº 040/2020-HoL
data assinatura:04/03/2022
Processo nº: 2021/1310801
Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido contrato por mais um pe-
ríodo de 12 (doze) meses.
Vigência: 06/03/2022 a 05/03/2023 
Valor Total do aditivo: de r$ 9.697.311,84 (dois milhões quinhentos e 
trinta e quatro mil e quatrocentos reais)
orçamento: 10.122.1297.8338.3390.39 fonte: 0103/0269
contratado r$ 9.697.311,84 (nove milhões seiscentos e noventa e sete mil 
trezentos e onze reais e oitenta e quatro centavos)
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral

Protocolo: 767048

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
1º terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato 

adMiNistratiVo N.º 040/2021
ProcESSo: 2021/1176796
coNTraTada: diaGNoSiS cENTro dE diaGNÓSTicoS lTda
JUSTificaTiVa com base nas informações lançadas nos autos do proces-
so nº 2021/1176796 e considerando as disposições contratuais, o valor 
estimado contratual fica acrescido em 25% (vinte e cinco por cento), no 
valor de r$ 572.154,00 (quinhentos e setenta e dois mil cento e cinqüenta 
e quatro reais).
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral

Protocolo: 766971

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 201/2022-GaB/dG/HoL. 
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo dEcrETo de 01/12/2021, publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos do decreto de 29/11/2021, publicado no doE 
nº 34.780 de 30 de novembro de 2021 e;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1202331.
rESolVE:
i- loTar a partir de 01/11/2021, MaYZa MarTiNS fUrTado BarBoSa, 
cargo comissionado (Médico), matrícula 5963045/1, pertencente ao Qua-
dro de Pessoal ativo do Hol, no centro de radioterapia, na função de 
assessora deste centro.
ii- os efeitos desta Portaria são retroativos a partir de 01/11/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 25 de fevereiro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 766738
Portaria Nº 200/2022-GaB/dG/HoL. 
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo dEcrETo de 01/12/2021, publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos do decreto de 29/11/2021, publicado no doE 
nº 34.780 de 30 de novembro de 2021 e;
rESolVE:
i- loTar a partir de 13/10/2021, diEGo di fEliPE aVila alcaNTara, 
cargo comissionado (Biólogo), matrícula 5963039/1, pertencente ao Qua-
dro de Pessoal ativo do Hol, na diretoria de Ensino e Pesquisa, na função 
de assessor desta diretoria.
ii- os efeitos desta Portaria são retroativos a partir de 13/10/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 25 de fevereiro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 766735
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FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 164/2022/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/347351
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carloS aNToNio TaVarES, matrícula: 5468264/3, 
cargo: coordenador de almoxarifado, lotado na coordenação de almoxa-
rifado - calM, telefone (91) 4009-2371, E-mail: almoxarifado@santaca-
sa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 034/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 064/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa SUrGicalMEdi iM-
PorTadora E diSTriBUidora dE MaTEriaiS cirÚrGicoS lTda, cNPJ: 
29.057.136/0001-10, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉc-
Nico HoSPiTalar – diVErSoS (cliP cirÚrGico, KiT Para GaSTroSTo-
Mia, caNETa Para MarcaÇÃo cirÚrGica, SoNdaS, KiT ciSToSToMia, 
caTÉTErES, aGUlHaS Para PUNÇÃo, TrocaTEr cirÚrGico).
ii - dESiGNar a servidora lÍVia fÉliX dE oliVEira, matrícula: 
54195751/1, cargo: Enfermeira, lotado na coordenação de almoxarifa-
do - calM, telefone (91) 4009-2371, E-mail: livia.felix@santacasa.pa.gov.
br, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 23 de fevereiro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 766717
Portaria Nº 176/2022/caPe/FscMP

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, 
de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/790834
rESolVE:
i - dESiGNar os servidores PaUlo SÉrGio raMoS Maia, Matrícula Nº 
5955931/1, Gerente da GHoT, lotado na Gerência de Hotelaria Hospita-
lar, contatos através do E-mail: paulo.maia@santacasa.pa.gov.br, telefo-
ne (91) 4009-2242 e/ou (91) 4009/2208; e aNdrEZa dUarTE MarTiNS 
fiGUEira, Matrícula nº 5831695, Enfermeira, lotada na coord. do Pro-
cessamento de Roupas; contatos através do E-mail: andreza.figueira@
santacasa.pa.gov.br, telefone (91) 4009-2208, para exercerem o encargo 
de fiscais do contrato nº 035/2022/fScMP, oriundo do Pregão Eletrônico 
nº 056/2021/FSCMP, firmado entre a FUNDAÇÂO SANTA CASA DE MISE-
ricÓrdia do Pará - fScMP e a empresa laVaNdEria rio EirEli - EPP, 
cNPJ nº 04.730.453/0001-24, cujo o objeto e a contratação de EMPrESa 
ESPEcialiZada Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE forNEciMENTo dE 
ENXoVal HoSPiTalar EM rEGiME dE coModaTo E ProcESSaMENTo dE 
roUPaS dE SErViÇo dE SaÚdE.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 25 de fevereiro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 766754
Portaria Nº 163/2022/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/347351
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carloS aNToNio TaVarES, matrícula: 
5468264/3, cargo: coordenador de almoxarifado, lotado na coordena-
ção de almoxarifado - calM, telefone (91) 4009-2371, E-mail: almoxa-
rifado@santacasa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contra-
to nº 033/2022/FSCMP, oriundo do PE SRP 064/2021/FSCMP; firmados 
pela SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empre-
sa MEd carE SolUTioN diSTriBUiÇÃo dE EQUiPaMENToS MÉdicoS 
E HoSPiTalarES lTda, cNPJ: 26.315.031/0001-25, tendo como objeto 
a aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar – diVErSoS (cliP ci-
rÚrGico, KiT Para GaSTroSToMia, caNETa Para MarcaÇÃo cirÚr-
Gica, SoNdaS, KiT ciSToSToMia, caTÉTErES, aGUlHaS Para PUNÇÃo, 
TrocaTEr cirÚrGico).
ii - dESiGNar a servidora lÍVia fÉliX dE oliVEira, matrícula: 
54195751/1, cargo: Enfermeira, lotado na coordenação de almoxarifa-
do - calM, telefone (91) 4009-2371, E-mail: livia.felix@santacasa.pa.gov.
br, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 23 de fevereiro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 766709

Portaria Nº 162/2022/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/347351
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carloS aNToNio TaVarES, matrícula: 
5468264/3, cargo: coordenador de almoxarifado, lotado na coordena-
ção de almoxarifado - calM, telefone (91) 4009-2371, E-mail: almoxa-
rifado@santacasa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contra-
to nº 032/2022/FSCMP, oriundo do PE SRP 064/2021/FSCMP; firmados 
pela SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empre-
sa J. M. M. PaUla Garcia diSTriBUidora-ME, cNPJ: 20.740.314/0001-
38, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar 
– diVErSoS (cliP cirÚrGico, KiT Para GaSTroSToMia, caNETa Para 
MarcaÇÃo cirÚrGica, SoNdaS, KiT ciSToSToMia, caTÉTErES, aGU-
lHaS Para PUNÇÃo, TrocaTEr cirÚrGico).
ii - dESiGNar a servidora lÍVia fÉliX dE oliVEira, matrícula: 
54195751/1, cargo: Enfermeira, lotado na coordenação de almoxarifa-
do - calM, telefone (91) 4009-2371, E-mail: livia.felix@santacasa.pa.gov.
br, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 23 de fevereiro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 766708
Portaria Nº 160/2022/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/347351
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carloS aNToNio TaVarES, matrícula: 
5468264/3, cargo: coordenador de almoxarifado, lotado na coordena-
ção de almoxarifado - calM, telefone (91) 4009-2371, E-mail: almoxa-
rifado@santacasa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contra-
to nº 030/2022/FSCMP, oriundo do PE SRP 064/2021/FSCMP; firmados 
pela SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empre-
sa GUilBEr farMacÊUTica coMÉrcio lTda, cNPJ: 01.399.246/0001-
40, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar 
– diVErSoS (cliP cirÚrGico, KiT Para GaSTroSToMia, caNETa Para 
MarcaÇÃo cirÚrGica, SoNdaS, KiT ciSToSToMia, caTÉTErES, aGU-
lHaS Para PUNÇÃo, TrocaTEr cirÚrGico).
ii - dESiGNar a servidora lÍVia fÉliX dE oliVEira, matrícula: 
54195751/1, cargo: Enfermeira, lotado na coordenação de almoxarifa-
do - calM, telefone (91) 4009-2371, E-mail: livia.felix@santacasa.pa.gov.
br, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 23 de fevereiro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 766705
Portaria Nº 161/2022/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/347351
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carloS aNToNio TaVarES, matrícula: 5468264/3, 
cargo: coordenador de almoxarifado, lotado na coordenação de almoxarifado 
- calM, telefone (91) 4009-2371, E-mail: almoxarifado@santacasa.pa.gov.
br, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 031/2022/fScMP, oriundo 
do PE SRP 064/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 
do Pará - fScMP com a empresa NoVa MÉdica coMÉrcio E SErViÇoS dE 
ProdUToS HoSPiTalarES lTda, cNPJ: 19.769.575/0001-00, tendo como 
objeto a aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar – diVErSoS (cliP 
cirÚrGico, KiT Para GaSTroSToMia, caNETa Para MarcaÇÃo cirÚr-
Gica, SoNdaS, KiT ciSToSToMia, caTÉTErES, aGUlHaS Para PUNÇÃo, 
TrocaTEr cirÚrGico).
ii - dESiGNar a servidora lÍVia fÉliX dE oliVEira, matrícula: 
54195751/1, cargo: Enfermeira, lotado na coordenação de almoxarifa-
do - calM, telefone (91) 4009-2371, E-mail: livia.felix@santacasa.pa.gov.
br, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 23 de fevereiro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 766706
Portaria Nº 177/2022/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2022/99514
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rESolVE:
i - dESiGNar a servidora GlENda lUciaNa coSTa BraGa, matrícula: 
5904397/2, cargo: farmacêutica, lotado na coordenação de cENTral 
dE aBaSTEciMENTo farMacÊUTica-ccaf, telefone (91) 4009-0339, 
E-mail: glenda.costa@santacasa.pa.gov.br ou santacasacaf@gmail.
com, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 036/2022/fScMP, 
oriundo do PE SRP 004/2022/FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MI-
SEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa NorTH diSTriBUidora 
dE ProdUToS MÉdicoS E HoSPiTalarES lTda, cNPJ: 34.175.735/0001-
78, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS - 
iMUNoGloBUliNa HUMaNa.
ii - dESiGNar o servidor carloS JEffErSoN SaNTaNa dE SoUZa, car-
go: farmacêutico lotação: daTo Matrícula: 5918235/4. Telefone: (91) 
98207-6930 Email: carlos.souza@santacasa.pa.gov.br., para, na ausência 
do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 25 de fevereiro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 767133
Portaria Nº 179/2022/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2022/11049
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carlos antonio Tavares cargo: coordenador de al-
moxarifado Matrícula: 5468264/3 Email: almoxarifado@santacasa.pa.gov.
br Telefone: (91) 4009-2371, para exercer o encargo de fiscal do con-
trato nº 039/2022/FSCMP, oriundo do PE SRP 003/2022/FSCMP; firmados 
pela SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empre-
sa NorTH diSTriBUidora dE ProdUToS MÉdicoS E HoSPiTalarES 
lTda, cNPJ: 34.175.735/0001-78, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo Ma-
TErial TÉcNico HoSPiTalar – BolSaS colEToraS coM diSPoSiTiVo 
EM coModaTo E drENo dE SUcÇÃo Para HiGiENiZaÇÃo oral.
ii - dESiGNar a servidora lívia félix de oliveira cargo: Enfermeira Ma-
trícula: 54195751/1 Email: livia.felix@santacasa.pa.gov.br Telefone: (91) 
4009-2371, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 03 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 767109
Portaria Nº 175/2022/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1070830
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carloS aNToNio TaVarES, matrícula: 
5468264/3, cargo: coordenador de almoxarifado, lotado na coordenação de 
almoxarifado - calM, telefone (91) 4009-2371, E-mail: almoxarifado@san-
tacasa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 038/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 078/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE 
MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa f cardoSo & cia lTda, 
cNPJ: 04.949.905/0001-63, tendo como objeto a aquisição de Material Téc-
nico Hospitalar – frascos para Biopsias com formol.
ii - dESiGNar a servidora lÍVia fÉliX dE oliVEira, matrícula: 
54195751/1, cargo: Enfermeira, lotado na coordenação de almoxarifa-
do - calM, telefone (91) 4009-2371, E-mail: livia.felix@santacasa.pa.gov.
br, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 03 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 766976
Portaria Nº 167/2022 – 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 o disposto no art.93, da lei nº 5.810, de 24/01/1994;
coNSidEraNdo os autos do processo nº 2021/954738.
rESolVE:
coNcEdEr, licença para Tratar de interesses Particulares (sem remu-
neração) à servidora ViViaNE doS SaNToS frEiTaS SoUZa, Matrícula 
n° 57197926/1, Técnica de Enfermagem, a contar de 01/03/2022, por 
02(dois) anos;
Poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no 
interesse do serviço (art. 93, 1º);
a referida licença não implicará em substituição do servidor, de acordo com 
o art. 3º, do decreto nº 955/2020, de 12/08/2020, publicado no doE nº 
34.312, de 14/08/2020;
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 25 de fevereiro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa 
Presidente da fScMP 

Protocolo: 766949

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

eXtrato de terMo de distrato
Servidor (a): BrENda acaTaUaSSU fErri
id. fUNcioNal: 5910587/3
Término de Vinculo: 01/02/2022
Tipo de Vínculo: contrato Temporário
Motivo: a PEdido do SErVidor
Órgão: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará
cargo: MÉdico
PaE: 2022/148986
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Belém, 23 de fEVErEiro de 2022.

Protocolo: 766657

.

.

errata
.

errata de Portaria
Portaria Nº 112/2022 - caPe/GP/FscMP, de 10/02/2022, 

PUBLicada No doe Nº 34.865 de 15/02/2022.
referente ao triênio do servidor cElSo iraN PUGET BoTElHo JUNior, id. 
funcional nº 54181585/3, administrador.
oNde se LÊ: 07/05/2011 a 06/05/2014
Leia-se: 07/05/2017 a 06/05/2020
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 25 de fevereiro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 766683
errata de Portaria

Portaria Nº 125/2022 - caPe/GP/FscMP, de 10/02/2022, 
PUBLicada No doe Nº 34.865 de 15/02/2022.

referente ao triênio da servidora fraNciSca GEiSa SaNToS PaiVa, id. 
funcional nº 57193722/1, Técnico de Enfermagem.
oNde se LÊ: 23/01/2011 a 22/01/2014
Leia-se: 23/01/2014 a 22/01/2017
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 25 de fevereiro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 766685
errata

errata eXtrato da ata
NUMEro da PUBlicaÇÃo: 34.857
Protocolo: 757384
onde se lê:
- EXTraTo da aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº197/2022/fScMP
Leia-se:
- EXTraTo da aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº197/2021/fScMP

Protocolo: 766789
errata

errata eXtrato da ata
NUMEro da PUBlicaÇÃo: 34.857
Protocolo: 757386
onde se lê:
- EXTraTo da aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº198/2022/fScMP
Leia-se:
- EXTraTo da aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº198/2021/fScMP

Protocolo: 767023

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 035/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de fornecimento de enxoval hospitalar em regime de comodato e proces-
samento de roupas de serviço de saúde.
Valor: r$ 9.373.397,18
data de assinatura: 25/02/2022
Vigência: 25/02/2022 a 25/02/2023
PE SrP 064/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/347351
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 e 10.122.1297.8338 
foNTES dE rEcUrSoS: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264 e seus res-
pectivos superavits
ElEMENTo dE dESPESa: 339039.
contratado: laVaNdEria rio EirEli - EPP; cNPJ/Mf nº 04.730.453/0001-24;
Endereço: rua Mariano nº 05, Bairro castanheira, Belém/Pa, cEP: 66.645-
415, telefone: (91) 32226-3593 / 99988-0247
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 766752
coNtrato: 031/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar – diVErSoS 
(cliP cirÚrGico, KiT Para GaSTroSToMia, caNETa Para MarcaÇÃo 
cirÚrGica, SoNdaS, KiT ciSToSToMia, caTÉTErES, aGUlHaS Para 
PUNÇÃo, TrocaTEr cirÚrGico)
Valor: r$ 29.550,00
data de assinatura: 23/02/2022
Vigência: 23/02/2022 a 23/02/2023
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PE SrP 064/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/347351
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288
foNTES dE rEcUrSoS: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 
0269006841, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávit;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: NoVa MÉdica coMÉrcio E SErViÇoS dE ProdUToS HoS-
PiTalarES lTda; cNPJ/Mf nº 19.769.575/0001-00;
Endereço: conj. Satélite Travessa WE-12, Galpão a, Bairro: coqueiro, cEP: 
66670-260, Belém/Pa
Telefone: (91) 3347-8469/3085-2757
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 766693
coNtrato: 030/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar – diVErSoS 
(cliP cirÚrGico, KiT Para GaSTroSToMia, caNETa Para MarcaÇÃo 
cirÚrGica, SoNdaS, KiT ciSToSToMia, caTÉTErES, aGUlHaS Para 
PUNÇÃo, TrocaTEr cirÚrGico)
Valor: r$ 460,00
data de assinatura: 23/02/2022
Vigência: 23/02/2022 a 23/02/2023
PE SrP 064/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/347351
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288
foNTES dE rEcUrSoS: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 
0269006841, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávit;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: GUilBEr farMacÊUTica coMÉrcio lTda; cNPJ/
Mf nº 01.399.246/0001-40;
Endereço: Passagem Bom Sossego, Bairro centro, cEP: 67030-245, ana-
nindeua/Pa
Telefone: (91) 3238-3814/3282-0788
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 766688
coNtrato: 034/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar – diVErSoS 
(cliP cirÚrGico, KiT Para GaSTroSToMia, caNETa Para MarcaÇÃo 
cirÚrGica, SoNdaS, KiT ciSToSToMia, caTÉTErES, aGUlHaS Para 
PUNÇÃo, TrocaTEr cirÚrGico)
Valor: r$13.000,00
data de assinatura: 23/02/2022
Vigência: 23/02/2022 a 23/02/2023
PE SrP 064/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/347351
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288
foNTES dE rEcUrSoS: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 
0269006841, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávit;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: SUrGicalMEdi iMPorTadora E diSTriBUidora dE MaTE-
riaiS cirÚrGicoS lTda; cNPJ/Mf nº 29.057.136/0001-10;
Endereço: rua florida N°344, Bairro Barreirinha, cEP: 82560-130
Telefone: (41) 4101-4736
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 766700
coNtrato: 032/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar – diVErSoS 
(cliP cirÚrGico, KiT Para GaSTroSToMia, caNETa Para MarcaÇÃo 
cirÚrGica, SoNdaS, KiT ciSToSToMia, caTÉTErES, aGUlHaS Para 
PUNÇÃo, TrocaTEr cirÚrGico)
Valor: r$ 18.757,50
data de assinatura: 23/02/2022
Vigência: 23/02/2022 a 23/02/2023
PE SrP 064/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/347351
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288
foNTES dE rEcUrSoS: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 
0269006841, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávit;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: J. M. M. PaUla Garcia diSTriBUidora-ME; cNPJ/
Mf nº 20.740.314/0001-38;
Endereço: rua Joaquim G. da costa nº 370, Bairro Parque Hortolândia, 
cEP: 13184-070 Telefone: (19) 3504-4666/3502
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 766697
coNtrato: 033/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar – diVErSoS 
(cliP cirÚrGico, KiT Para GaSTroSToMia, caNETa Para MarcaÇÃo 
cirÚrGica, SoNdaS, KiT ciSToSToMia, caTÉTErES, aGUlHaS Para 
PUNÇÃo, TrocaTEr cirÚrGico)
Valor: r$ 6.741,30
data de assinatura: 23/02/2022
Vigência: 23/02/2022 a 23/02/2023
PE SrP 064/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/347351
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288

foNTES dE rEcUrSoS: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 
0269006841, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávit;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: MEd carE SolUTioN diSTriBUiÇÃo dE EQUiPaMENToS MÉ-
dicoS E HoSPiTalarES lTda; cNPJ/Mf nº 26.315.031/0001-25;
Endereço: Trav.Mauriti N° 2841 , Bairro Marco, Belém/Pará, cEP: 66.093.-
180
Telefone: (91) 3348-5363
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 766698
coNtrato: 039/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo MaTErial TÉcNico HoSPiTalar – BolSaS colE-
ToraS coM diSPoSiTiVo EM coModaTo E drENo dE SUcÇÃo Para 
HiGiENiZaÇÃo oral.
Valor: r$ 829.289,10
data de assinatura: 03/03/2022
Vigência: 03/03/2022 a 03/03/2023
PE SrP 003/2022/fScMPa - PaE Nº 2021/11049
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 
foNTES dE rEcUrSoS: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 
0269006841, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008067, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos 
superavits.
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: NorTH diSTriBUidora dE ProdUToS MEdicoS E HoSPiTa-
larES lTda; cNPJ/Mf nº 34.175.735/0001-78;
Endereço: rua antonio Everdosa, 632, bairro: Pedreira, cidade: Belém/
Pa, cEP: 66085-752, telefone: (91) 3349-2455/ (91) 98513-8348
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 767115
coNtrato: 036/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS - iMUNoGloBUliNa 
HUMaNa.
Valor: r$ 10.740.000,00
data de assinatura: 25/02/2022
Vigência: 25/02/2022 a 25/02/2023
PE SrP 004/2022/fScMPa - PaE Nº 2021/99514
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.8879 
foNTES dE rEcUrSoS: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 
0269006841, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008067, 0269008239, 0269008102, 0149006653 e 
respesctivos superavits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: NorTH diSTriBUidora dE ProdUToS MEdicoS E HoSPiTa-
larES lTda; cNPJ/Mf nº 34.175.735/0001-78;
Endereço: rua antonio Everdosa, 632, bairro: Pedreira, cidade: Belém/
Pa, cEP: 66085-752, telefone: (91) 3349-2455/ (91) 98513-8348
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 767128
coNtrato: 038/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aquisição de Material Técnico Hospitalar – frascos para Biopsias 
com formol
Valor: r$ 74.906,65
data de assinatura: 03/03/2022
Vigência: 03/03/2022 a 03/03/2023
PE SrP 078/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/1070830
funcional Programática: 10.302.1507.8288;
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávits;
Elemento de despesa: 339030.
contratado: f. cardoSo & cia lTda; cNPJ/Mf nº 04.949.905/0001-63;
Endereço: rua João Nunes de Souza nº125, Bairro águas Brancas, ananin-
deua/Pa, cEP: 67.033-03
Telefone: (91) 3182-0250
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 766974

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade: 002/2022
data: 03/03/2022
Valor: r$9.970,00
objeto: coNTraTaÇÃo dE EVENTo ÚNico Para dESENVolVEr aTiVi-
dadES dE caPaciTaÇÃo doS SErVidorES QUE ESTÃo dirETaMENTE 
liGadoS ao ProcESSo dE liciTaÇÃo da fUNdaÇÃo.
fundamento: com base no artigo 25, inciso ii, da lei federal n.º 8.666/93 
e suas alterações, e Parecer nº 049/2022-Prof
Data de Ratificação: 03/03/2022
funcional Programática: 10.128.1508.8887
fontes de recursos: 0103.0269;
Elemento de despesa: 339039.
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coNTraTado: iNSTiTUTo NEGocioS PUBlicoS do BraSil - ESTUdoS 
E PESQUiSaS Na adMNiiSTracao PUBlica - iNP - lTda; cNPJ: n.º 
10.498.974/0002-81
ENdErEÇo: aV JoSE Maria dE BriTo, nº1707, cEP:85.864-320, Bair-
ro: JardiM daS NacoES, MUNicÍPio: foZ do iGUaÇÚ-Pr
TElEfoNE: (41) 3778-1730/ (41) 3778-1731
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 767135

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade: 002/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
objeto: coNTraTaÇÃo dE EVENTo ÚNico Para dESENVolVEr aTiVi-
dadES dE caPaciTaÇÃo doS SErVidorES QUE ESTÃo dirETaMENTE 
liGadoS ao ProcESSo dE liciTaÇÃo da fUNdaÇÃo
coNTraTada: iNSTiTUTo NEGocioS PUBlicoS do BraSil - ESTUdoS E 
PESQUiSaS Na adMNiiSTracao PUBlica - iNP - lTda
data: 03/03/2022
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 767137

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 159/2022 – 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 30/04/2019, publicado no doE n° 33.864, de 02/05/2019,
considerando o processo nº 2022/204003
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo o período de licença Prêmio de aNdrESSa TaVarES 
ParENTE, cargo de Enfermeiro - Generalista, lotado na Gerência da 
Neonatologia, Matricula nº. 57174902/1, concedida de 03/03/2022 
a 01/04/2022, conforme PorTaria Nº. 124/2022 - caPE/GP/fScMP, 
publicada no doE Nº 34.865 de 15/02/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 22 de fevereiro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 766681

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº08/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 058/2021 - 
fScMP, Processo nº 2021/895193, homologado, em 20/01/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual “aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS- lÍQUidoS, PoMadaS E SolU-
ÇÕES”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do Termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 03/02/2022 a 
03/02/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcarTE:

f. cardoSo & cia lTda, com sede em Belém/Pa na r. João Nunes de Souza , nº125, Bairro águas Brancas, cEP: 
67.033-030, Telefone: ( 91 ) 3182-0395/0250, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 04.949.905/0001-63, e-mail: liciTa-

cao1@SHoPPiNGdaSaUdEoNliNE.coM.Br

item Especificação Marca/Fab. Qtd. Valor unitário Valor total

01

ácido aScÓrBico 200MG/Ml, 
SolUÇÃo oral, USo PEdiáTrico, 
SEM VolUME alcÓolico, fraSco 
PláSTico oPaco oU Vidro ÂMBar 
coM 20Ml, coNTENdo BaToQUEGo-
TEJador oU diSPoSiTiVo SiMilar.

NaTUlaB 15.000 1,33 19.950,00

09

clorETo dE BENZalcÔNio 0,1MG/
Ml + clorETo dE Sodio 0,9 MG/

Ml, SolUÇÃo NaSal, fraSco oPa-
co coM 30 Ml coNTENdo BaToQUE 

GoTEJador oU diSPoSiTiVo 
SiMilar.

farMacE 800 1,46 1,168,00

15
diGoXiNa 0,05MG/Ml, EliXir PEdi-
áTrico, fraSco coM 60Ml +coPo-

MEdida oU colHEr MEdida.
 PraTi doNadUZZi 450 7,75 3.487,50

17

diPiroNa SÓdica 500MG/Ml, So-
lUÇÃo oral, fraSco oPaco coM 

10Ml coNTENdo BaToQUE GoTEJa-
dor oU diSPoSiTiVo SiMilar.

farMacE 750 1,24 930,00

19

EriTroMiciNa ESTolaTo 
250MG/5Ml, PÓ Para SUSPENSÃo 
oral, fraSco dE Vidro ÂMBar 

Para SolUBiliZar a 60Ml + coPo-
MEdida oU colHEr MEdida.

PraTi doNadUZZi 300 5,40 1.620,00

22

foSfaTo dE SÓdio MoNoBáSico 
HidraTado 16G/Ml +foSTaTo 

dE SÓdio diBáSico HidraTado 
6G/100Ml, fraSco PláSTico 
coM 130Ml E cÂNUla rETal 

lUBrificada.

NaTUlaB 1.050 5,65 5.932,50

27

iBUProfENo 50MG/Ml, SolUÇÃo 
oral, acoNdicioNado EM fraSco 
oPaco coM 30 Ml coNTENdo Ba-

ToQUE GoTEJadoroU diSPoSiTiVo 
SiMilar.

NaTUlaB 750 1,39 1.042,50

31
MEBENdaZol 20MG/Ml, fraSco dE 
Vidro ÂMBar coM 30MG+ coPo-

MEdida oU colHEr MEdida.
NaTUlaB 1.200 1,40 1.680,00

38 orNiTiNa aSParTaTo 3G , GraNU-
lado, ENVEloPE coM 5G. BiolaB 12.000 8,65 103.800,00

41 PErMETriNa a 1%, loÇÃo, fraSco 
coM 60 Ml. ifal 300 2,20 660,00

48

SalBUTaMol SUlfaTo 2MG/5Ml, 
XaroPE, fraSco dE VidroÂMBar 

coM 120Ml+ coPo-MEdida oU 
colHEr MEdida.

PraTi doNadUZZi 450 1,39 625,50

49 SUlfadiaZiNa dE PraTa 1%, 
crEME, BiSNaGa coM 50G. PraTi doNadUZZi 300 6,90 2.070,00

51

SUlfaTo fErroSo 125MG/Ml, 
EQUiValENTE a 25MG/Ml dE fErro 
ElEMENTar, SolUÇÃo oral, fraS-

co PlaSTico oPaco coM 30 Ml 
coNTENdo BaToQUE GoTEJador 

oU diSPoSiTiVo SiMilar.

NaTUlaB 6.000 0,90 5.400,00

56 VaSEliNa PUra ESTErEliZada, 
BiSNaGa coM 30G. rioQUiMica 200 5,60 1.120,00

Valor ToTal r$ 149.486,00

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº09/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 058/2021 - 
fScMP, Processo nº 2021/893351, homologado, em 20/01/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual “aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS- lÍQUidoS, PoMadaS E SolU-
ÇÕES”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do Termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 03/02/2022 a 
03/02/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcarTE:

M.M loBaTo coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES lTda., com sede em Belém/Pa na rod. augusto Montenegro, KM 23 , 
nº1331, Bairro: agulha, cEP: 66.811-000, Telefone: (91) 3201-1000 e 98191-0126, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 

05.109.384/0001-07, e-mail: mmlobato@mmblobato.com.br / licitacao@mmlobato.
com.br

item Especificação Marca/Fab. Qtd. Valor unitário Valor total

45

ProXiMETacaiNa 0,5%, SolU-
ÇÃoofTálMica, fraSco coM 5Ml, 
coNTENdo BaToQUE GoTEJador 

oU diSPoSiTiVoSiMilar.
alcoN 300 12,95 3.885,50

Valor ToTal r$ 3.885,50

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº10/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 058/2021 - 
fScMP, Processo nº 2021/893351, homologado, em 20/01/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual “aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS- lÍQUidoS, PoMadaS E SolU-
ÇÕES”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do Termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 04/02/2022 a 
04/02/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
 ENcarTE:

STocK MEd ProdUToS MÉdico-HoSPiTalarES lTda., com sede em Santa cruz do Sul/rS na av. Paul Harris, Nº 100, 
Bairro: centro, cEP: 96.810-408, Telefone: ( 51 ) 2109-7000, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 06.106.005/0001-80, 

e-mail: equipe.licitacao@stockmed.com.br ou licitacoes@stockmed.com.br
item Especificação Marca/Fab. Qtd. Valor unitário Valor total

02 acidoS GraXoS 200Ml olEoSo 
(Pl) cX/24 dErMaEX NUTriEX

NUTriEX iNd. dE 
coSMETicoS lTda 3.000 5,20 5,20

29 lacTUloSE 667MG/Ml 120Ml 
PaPaYa cX/12 NUTriEX

NUTriEX iNd. dE 
coSMETicoS lTda 2.500 6,36 6,36

Valor ToTal r$ 31.500,00

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº11/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 058/2021 - 
fScMP, Processo nº 2021/893351, homologado, em 20/01/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual “aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS- lÍQUidoS, PoMadaS E SolU-
ÇÕES”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do Termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 03/02/2022 a 
03/02/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
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ENcarTE:

diSTriBUidora dE MEdicaMENToS PrÓ SaÚdE lTda., com sede em Uberlândia/MG na av. João Pessoa, Nº 944, Bair-
ro: Martins, cEP: 38.400-338, Telefone: (34) 3224-3308 /3224-3325, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 08.676.370/0001-

55, E-mail: atendimento@distribuidoraprosaude.com.br
item Especificação Marca/Fab. Qtd. Valor unitário Valor total

57 óxido de zinco + vit a + vit d
bisnaga 45g Nativida 4.500 5,07 22.815,00

Valor ToTal r$ 22.815,00

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº12/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 058/2021 - 
fScMP, Processo nº 2021/893351, homologado, em 20/01/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual “aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS- lÍQUidoS, PoMadaS E SolU-
ÇÕES”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do Termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 11//02/2022 a 
11/02/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcarTE:

droGafoNTE MEdicaMENToS E MaTErial HoSPiTalar, com sede em rEcifE/PE na rua Barão de Bonito, Nº 408 , 
Bairro: Várzea, cEP: 50.740-080, Telefone: (81)2102-1830, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 08.778.201/0001-26, E-mail: 

drogafonte@drogafonte.com.br
item Especificação Marca/Fab. Qtd/UNid Valor unitário Valor total

7

cEfalEXiNa 250 MG liQ fraSco 
60Ml

registro no M.S.: 155620022005-
8

aBl(Go) 3.000/
fraSco  5,63

 33

METroNidaZol 100MG/G GEl.
VaG 50G c/50 BiS

registro no M.S.: 125680043003-
8

PraTi doNad(Pr) 3.000/
fraSco fraSco 4,80

Valor ToTal r$ 31.500,00

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº13/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 058/2021 - 
fScMP, Processo nº 2021/893351, homologado, em 20/01/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual “aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS- lÍQUidoS, PoMadaS E SolU-
ÇÕES”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do Termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 03/02/2022 a 
03/02/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcarTE:

caProMEd farMacÊUTica lTda EPP., com sede em São José do rio Preto/SP na av. Murchid Homsi, Nº 2975 , Bairro:-
Quinta das Paineiras , cEP:15080-445 , Telefone: ( 17 ) 3364-1608, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº:13.085.369/0001-96 , 

e-mail: licitacao02@capromed.com.br
item Especificação Marca/Fab. Qtd. Valor unitário Valor total

11 clorEXidiNE 0,12%, ENXaGUaTÓ-
rio BUcal, fraSco coM 250Ml.

 coSMoGard 0,12%
/ coSModErMa 2.000

 
9,31 18.620,00

Valor ToTal r$ 18.620,00

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº14/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 058/2021 - 
fScMP, Processo nº 2021/893351, homologado, em 20/01/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual “aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS- lÍQUidoS, PoMadaS E SolU-
ÇÕES”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do Termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 03/02/2022 a 
03/02/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcarTE:

ParaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda ., com sede em Belém/Pa na Passagem comendador Pinho nº 90, 
Bairro: Sacramenta, cEP:66.083-200 , Telefone: ( 91 )3254-6701 , inscrita no cNPJ/Mf sob o nº:16.647.278/0001-95 , 

e-mail: comercial@paramed.net.br
item Especificação Marca/Fab. Qtd. Valor unitário Valor total

08

cETocoNaZol 20MG/G, crEME, 
BiSNaGa coM 30G.20 MG/G 
crEM dErM cTBG al X 30 G. 
Marca: cETocoNaZol ; cNPJ 

02.814.497/0001-07 ; Nº dE rEGiS-
Tro: 143810097 ; ProcEdÊNcia: 
NacioNal; ValidadE MiNÍMa dE 

12 MESES.

ciMEd iNdUSTriaS.a 1.200
 

3,79 4.548,00

24

GlicEriNa SUPoSiTÓrio iNfaNTil, 
acoNdicioNado EM BUSTEr 

coNVENcioNal oU PicoTado coM 
idENTificaÇÃo iNdiVidUaliZada 
coNTENdo NoME do fárMaco, 
loTE E ValidadE.. cx 4 X c/ 6 

comprimidos. Marca: GlicEriN 
. faBricaNTE : SEM S/a. cNPJ 

57.507.378/0003-65 ; Nº dE rEGiS-
Tro: NoTificado rdc 199/2006 ; 
ProcEdÊNcia: NacioNal; Valida-

dE MiNÍMa dE 12 MESES

EMS S/a. 1200 1,20 1,440,00

28

iPraTrÓPio BroMETo 0,025%, So-
lUÇÃo Para iNalaÇÃo, fraSco dE 
Vidro ÂMBar oU PláSTico oPaco 

coM 20Ml coNTENdo BaToQUE 
GoTEJador oU diSPoSiTiVo 

SiMilar.. cX c/ 100 fraSco 20Ml. 
Marca: BroMETo dE iPraTrÓPio 
;; Nº dE rEGiSTro: 113430162 

;ProcEdÊNcia: NacioNal; Vali-
dadE MiNÍMa dE 12 MESES.

faBricaNTE : HiPo-
laBor farMacEUTica 

lTda
2.250 1,28 2.880,00

Valor ToTal r$ 8,868,00

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº15/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 058/2021 - 
fScMP, Processo nº 2021/893351, homologado, em 20/01/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual “aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS- lÍQUidoS, PoMadaS E SolU-
ÇÕES”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do Termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 03/02/2022 a 
03/02/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcarTE:

alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda., com sede em ananindeua/Pa na Estrada do curuçamba, nº 50, 
Bairro: curuçamba, cEP:67.146-263 , Telefone: ( 91 ) 3282-0206, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº:21.581.445/0001-82 , 

e-mail: altamedltda@gmail.com / licitacao01@altamedltda.com

item Especificação Marca/Fab. Qtd. Valor unitário Valor total

03

alBENdaZol 40 MG/10Ml, SUSPEN-
SÃo oral, fraSco coM 10Ml + 

coPo-MEdida oU colHEr MEdida., 
registro MS:1256800290041, Proce-
dência: NacioNal. cX c/ 200 UNid

 PraTi doNadUZZi 
& cia 4.500 0,84 3.780,00

04

aMoXiciliNa SÓdica 250MG/5Ml, 
PÓ Para SUSPENSÃo oral, fraSco 
dE Vidro ÂMBar Para SolUBili-
Zar a 60Ml + coPo-MEdida oU 
colHEr MEdida., registro MS: 
1256801560024, Procedência: 

NacioNal. cX c/ 50 UNid

PraTi doNadUZZi 
& cia 1.200 2,28 2.736,00

05

aZiTroMiciNa 200MG/5Ml, PÓ 
Para SUSPENSao oral, fraSco 
coM 900MG + fraSco dilUENTE 
Para 22,5Ml + coPoMEdida oU 
colHEr MEdida., registro MS: 
1256801850065, Procedência: 

NacioNal. cX c/ 50 UNid

PraTi doNadUZZi 
& cia 750 8,80 6.600,00

10

clorETo dE PoTaSSio 0,9G/15Ml, 
SolUÇÃo oral, fraSco dE Vidro 
ÂMBar coM 150Ml + coPo-MEdida 

oU colHEr MEdida., registro 
MS: 1256800320089, Procedência: 

NacioNal. cX c/ 50 UNid

PraTi doNadUZZi 
& cia 1.500 3,88 5.820,00

23

GEl HidraTaNTE coM alGiNaTo dE 
cálcio E SÓdio + carBoXiME-
TilcElUloSE SÓdica, BiSNaGa 
85G., registro MS: 10222320008, 

Procedência: NacioNal 

caSEX iNdUSTria 1.200 17,39 20.868,00

30

loraTadiNa 1MG/Ml, XaroPE, 
fraSco dE Vidro ÂMBar coM 

100Ml + coPo-MEdida oU 
colHEr MEdida., registro MS: 
1256800800080, Procedência: 

NacioNal. cX c/ 50 UNid

PraTi doNadUZZi 
& cia

800 2,69 2.152,00

34

NEoMiciNa SUlfaTo 5MG/G+ 
BaciTraciNa ZiNcica 250Ui/G, Po-
Mada, BiSNaGa coM 10G., registro 
MS: 1256801280064, Procedência: 

NacioNal. cX c/ 200 UNid

PraTi doNadUZZi 
& cia

1.800 1,80 3.240,00

35

NiSTaTiNa 10.000 Ui/Ml, SUSPEN-
SÃo oral, fraSco coM 50Ml., 

registro MS: 1256800260061, Proce-
dência: NacioNal. cX c/ 50 UNid

PraTi doNadUZZi 
& cia

1.050 4,43 4.651,50

44

PrEdNiSoloNa 3MG/Ml, SUSPEN-
SÃo oral, fraSco coM 100 Ml+ 

coPo-MEdida oU colHEr MEdida., 
registro MS: 1256801290061, Proce-

dência:NacioNal cX c/ 50 UNid

PraTi doNadUZZi 
& cia 1.050 7,76 8.148,00

50

SUlfaMEToXaZol 200MG/5Ml + 
TriMEToPriMa 40MG/Ml, SUS-

PENSÃo oral, fraSco dE Vidro 
ÂMBar coM 100Ml+ coPo-MEdida 
oU colHEr MEdida., registroMS: 

1023510480076, Procedência: 
NacioNal. cX c/ 60 UNid

EMS 400 4,87 1.948,00

Valor ToTal r$ 59.943,50
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eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº16/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 058/2021 - 
fScMP, Processo nº 2021/893351, homologado, em 20/01/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual “aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS- lÍQUidoS, PoMadaS E SolU-
ÇÕES”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do Termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 03/02/2022 a 
03/02/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcarTE:

UNi HoSPiTalar cEará lTda., com sede em fortaleza/cE na rua francisco José albuquerque Pereira, nº 1085 , Bair-
ro:cajazeiras , cEP:60.864-520 , Telefone: (85 ) 3289-3722, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 21.595.464/0001-68, e-mail: 

licitacao@uniceara.com.br
item Especificação Marca/Fab. Qtd. Valor unitário Valor total

43

PoliMiXiNa B 10.000 Ui + SUlfaTo 
dE NEoMiciNa 5MG + Hidro-

corTiSoNa 10MG/Ml, SolUÇÃo 
oTolÓGica, fraScocoM 10Ml 

coNTENdo BaToQUE GoTEJador 
oU diSPoSiTiVoSiMilar.

farMoQUÍMica S/a 300 10,49 3.147,00

Valor ToTal r$ 31.500,00

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº17/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 058/2021 - 
fScMP, Processo nº 2021/893351, homologado, em 20/01/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual “aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS- lÍQUidoS, PoMadaS E SolU-
ÇÕES”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do Termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 03/02/2022 a 
03/02/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcarTE:

criSTália ProdUToS QUÍMicoS farMacÊUTicoS lTda., com sede em iTaPira/SP na rodovia itapira lindoia, KM 14 , 
Bairro:Ponte Preta , cEP:13.970-000 , Telefone: (19) 3863-9722, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº:44.734.671/0001-51 , 

e-mail: kelly.prado@cristalia.com.br / luciana.moyses@cristalia.com.br

item Especificação Marca/Fab. Qtd. Valor unitário Valor total

13

colaGENaSE 0,6 Ui - PoM. dEr-
MaT. 30 G. KollaGENaSE 0,6U/g 

Pom derm. - 10 bi criSTália 1.200 10,30 12.360,00

26

dEXTraNo 70 0,1% + HiProMElo-
SE 0,3%. lacriBEll 0,1% + 0,3% 

Sol oft. - 1fr criSTália 750 11,88 8.910,00

53
Bário SUlf. 150 Ml cX. 10 coPoS 
X 150Ml BarioGEl 100% Sus. oral 

- 10 copos X
criSTália 375 16,14 6.052,50

54 ToBraMiciNa 0,3% ToBraciN 
0,3% Sol. oft. - 1fr. X 5ml criSTália 600 6,50 3.900,00

55 TroPicaMida 1% cicloMidriN 
1,0% Sol. oft. - 1fr. X criSTália 450 13,52 6.084,00

Valor ToTal r$ 37.306,50

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº18/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 058/2021 - 
fScMP, Processo nº 2021/893351, homologado, em 20/01/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual “aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS- lÍQUidoS, PoMadaS E SolU-
ÇÕES”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do Termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 03/02/2022 a 
03/02/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcarTE:

ProMEfarMa MEdicaMENToS E ProdUToS HoSPiTalarES lTda., com sede em curitiba/Pr na rua João amaral 
de almeida, nº 100 , Bairro: cidade industria, cEP: 81.170-520, Telefone: (41)3165-7900 , inscrita no cNPJ/Mf sob 
o nº:81.706.251/0001-98 , e-mail: hospitalar@promefarma.com.br / promefarma@

promefarma.com.br
item Especificação Marca/Fab. Qtd. Valor unitário Valor total

14

dEXaGrEEN - 1MG/G - 10G (SiMi-
lar) | GP 1,05 4.725,00 Princípio 

ativo: acETaTo dE dEXaMETaSoNa 
| cEra aUTo EMUlSioNaNTE apre-
sentação: 1 MG/G crEM dErM cT 50 

BG al X 10 G (EMB HoSP)
registro M.S.: 1201900220021

origem: BraSil

GrEENPHarMa 
QUÍMica

4.500/ 
BiSNa-

Ga
1,05 4.725,00

18

PEridal - 1 MG/Ml (SiMilar) | 
HY Princípio ativo: doMPEridoNa 
apresentação: 1 MG/Ml SUS or cT 
fr Vd aMB X 100 Ml + SEr doS
registro M.S.: 1781708840058

origem: NacioNal

SaNofi-aVENTiS 
farMacÊUTica lTda

2.500/ 
fraSco 10,94 27.350,00

25

HidrÓXido dE alUMÍNio - 60MG/
Ml - 150Ml | ai Princípio ativo: 

HidrÓXido dE alUMÍNio. apresen-
tação: 60MG/Ml - cX 50 fr PlaS 
150Ml + coP (EMB HoSP) SaBor 

HorTElÂ
registro M.S.: rdc aNViSa n° 

1992006 afE n° 104493-8
origem: BraSil

airEla iNdÚSTria 
farMacÊUTica lTda

1.050/ 
fraSco 3,57 3.748,50

32

flaGiMaX - 40MG/Ml - 100Ml 
(SiMilar) | Blf Princípio ativo: BEN-
ZoilMETroNidaZol apresentação: 
40 MG/Ml SUS or cT fr PlaS aMB 

X 100 Ml + coP MEd
registro M.S.: 1057101250028

origem: BraSil

BElfar lTda 1.050/ 
fraSco 7,22 7.581,00

36

NiSTaTiNa - 25.000U.i./G - 60G 
(GENÉrico) | GP Princípio ativo: 
NiSTaTiNa apresentação: 25.000 

U.i./G cr VaG cT 50 BG al X 60 G + 
50 aPlic (EMB HoSP)

registro M.S.: 1201901220023
origem: BraSil

GrEENPHarMa 
QUÍMica E farMa-

cEUTica lTda

4.500/ 
BiSNa-

Ga
4,35 19.575,00

Valor ToTal r$ 62.979,50

ordENador rESPoNSáVEl : dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 767116

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº031/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 091/2021 - 
fScMP, Processo nº 2021/1261835, homologado, em 10/02/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual ““aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS diVErSoS”, para suprir a ne-
cessidade desta Fundação, conforme especificações constantes do Termo 
de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 
16/02/2022 a 16/02/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcarTE:

farMacE iNdÚSTria QUiMico farMacÊUTica cEarENSE lTda, com sede em Barbalha/cE, na rod. dr antônio 
livio callou, Bairro Sitio Barreiras, cEP: 63180-000, Telefone: (88) 3532-7002/7000, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 

06.628.333/0001-46, e-mail: licitacao@farmace.com.br

item Especificação Marca/Fab Qtd. Valor unitário Valor total

1

clorETo dE SÓdio 0,9%. 
SolUÇÃo iNJETáVEl. aMPola 

PláSTica coM 10Ml. Vali-
dadE: 24

MESES.Marca/faBricaNTE: 
farMacE. ProcEdÊNcia: Na-
cioNal. cX. c/200 aMPolaS.
claSSificaÇÃo: MEdicaMEN-

To ESPEcÍfico. rEG.
MS: N° 1.1085.0001.003‐7.

farMacE 240.000 0,35 84.000,00

 4

foSfaTo diSSÓdico dE 
dEXaMETaSoNa 4MG/Ml. 

SolUÇÃo iNJETáVEl. aMPola 
dE Vidro

coM 2,5Ml. ValidadE: 24 
MESES. Marca/faBricaNTE: 
farMacE. ProcEdÊNcia:Na-
cioNal. cX. c/100 aMPolaS. 
claSSificaÇÃo: MEdicaMEN-

To GENÉrico. rEG. MS:
1.1085.0032.006‐0.

farMacE 37.500 2,57 96.375,00

6

diPiroNa MoNoidraTada 
500MG/Ml. SolUÇÃo iNJETá-
VEl. aMPola dE Vidro coM 
2Ml.ValidadE: 24 MESES. 
Marca: diPifarMa.faBri-
caNTE: farMacE. ProcE-

dÊNcia:NacioNal. cX. c/100 
aMPolaS. claSSificaÇÃo:

MEdicaMENTo SiMilar. rEG. 
MS: Nº

1.1085.0018.004‐8.

diPifarMa
 180.000 0,70 126.000,00

Valor Total r$ 306.375,00

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº032/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 091/2021 - 
fScMP, Processo nº 2021/1261835, homologado, em 10/02/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual ““aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS diVErSoS”, para suprir a ne-
cessidade desta Fundação, conforme especificações constantes do Termo 
de referência (anexo i do Edital).
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ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 
17/02/2022 a 17/02/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcarTE:

coNQUiSTa diSTriBUidora dE MEdicaMENToS E ProdUToS HoSPiTalarES EirEli, com sede em camboriu/Sc, na 
rod.Br 101 N°131 Km 131, Bairro Várzea do ranchinho, cEP: 88349-175, Telefone: (47)3366-7867, inscrita no cNPJ/Mf 

sob o nº: 12.418.191/0001-95, e-mail: conquistamedicamentos@gmail.com
item Especificação Marca/Fab Qtd. Valor unitário Valor total

12

NorEPiNEfriNa coNcEN-
TraÇÃo: 2 MG/Ml,forMa 
farMacÊUTica: SolUÇÃo 

iNJETáVEl- HEMiTarTaraTo dE 
NorEPiNEfriNaGENErico-
2 MG/Ml Sol iNJ iV cX 50 

aMP Vd
aMB X 4 Ml (EMB HoSP) - 

EMBalaGEM
PriMária - aMPola dE Vidro 

aMBar SEcUNdária - caiXa dE 
PaPElao coM colMEia faB.: 
HYPofarMa - iNSTiTUTo dE
HYPodErMia E farMácia 

-lTda -
17.174.657/0001- 78 - riBEi-

rÃo daS NEVES -MG - BraSil- 
coNSErVar ENTrE 15 E 30ºc 
ProTEGEr da lUZ - ValidadE 

24 M- MS1038700600021
Marca: NorEPENEfriNa
faBricaNTE: HYPofarMa
ModElo/VErSÃo: aMPola

NorEPENEfriNa 30000 5,65 169.500,00

Valor Total r$ 169.500,00

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº033/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 091/2021 - 
fScMP, Processo nº 2021/1261835, homologado, em 10/02/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual ““aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS diVErSoS”, para suprir a ne-
cessidade desta Fundação, conforme especificações constantes do Termo 
de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 08/02/2022 a 
08/02/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcarTE:

ParaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda, com sede em Belém/Pa, na Passagem comendador Pinho N°90, 
Bairro Sacramenta, cEP: 66083-200, Telefone: (91) 3254-6701, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 16.647.278/0001-95, 

e-mail: comercialparamed.net.br

item Especificação Marca/Fab Qtd. Valor unitário Valor total

10

NEoSTiGMiNa METilSUl-
faTo 0,5MG/Ml,SolUÇÃo 

iNJETáVEl,aMPola dE Vidro 
coM 1Ml.0,5MG/Ml Sol iNJ 
cT 50 aMP Vd TraNS X 1Ml.

rEGiSTro aNViSa 104971406 
ProcEdÊNcia NacioNal 
ValidadE MiNiMa dE 12 

MESES.

NorMaSTiG
UNiÃo QUiMica 
farMacÊUTica 
NacioNal S/a

7500 1,35 10.125,00

Valor Total r$ 10.125,00

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº034/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 091/2021 - 
fScMP, Processo nº 2021/1261835, homologado, em 25/01/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual ““aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS diVErSoS”, para suprir a ne-
cessidade desta Fundação, conforme especificações constantes do Termo 
de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 
08/02/2022 a 08/02/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcarTE:

UNi HoSPiTalar cEara lTda, com sede em fortaleza/cE, na rua francisco Jose albuquerque Pereira N°1085, 
Bairro cajazeiras, cEP: 60864-520, Telefone: (85) 3289-3722, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 21.595.464/0001-68, 

e-mail: licitacaouniceara.com.br
item Especificação Marca/Fab Qtd. Valor unitário Valor total

1 ácido foliNico 50MG,SolU-
ÇÃo iNJETáVEl EUrofarMa 150 20,74 3.111,00

Valor Total r$ 3.111,00

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº035/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 091/2021 - 
fScMP, Processo nº 2021/1261835, homologado, em 10/02/2022
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual ““aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS diVErSoS”, para suprir a ne-
cessidade desta Fundação, conforme especificações constantes do Termo 
de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 
17/02/2022 a 17/02/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.

ENcarTE:

i f S NaSciMENTo E cia lTda, com sede em Belém/Pa, na Tv.Eneas Pinheiro N°875, Bairro Pedreira, cEP: 66083-156, 
Telefone: (91) 3276-6675, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 63.872.493/0001-70, e-mail: ifsnascimento@hotmail.com
item Especificação Marca/Fab Qtd. Valor unitário Valor total

17 SUlfaTo dE MaGNESio 50% 
10Ml cX c/200UN HalEXiSTar 9000 15,00 135.000,00

Valor Total r$ 135.000,00

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº036/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 091/2021 - 
fScMP, Processo nº 2021/1261835, homologado, em 10/02/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual ““aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS diVErSoS”, para suprir a ne-
cessidade desta Fundação, conforme especificações constantes do Termo 
de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 
18/02/2022 a 18/02/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcarTE:

ProMEfarMa MEdicaMENToS E ProdUToS HoSPiTalarES lTda, com sede em curitiba/Pr , na rua João amaral de 
almeida N°100, Bairro cidade industrial, cEP: 81170-520, Telefone: (41) 3165-7900, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 

81.706.251/0001-98, e-mail: 
item Especificação Marca/Fab Qtd. Valor unitário Valor total

11

NiTroP - 25MG/Ml - 2Ml 
(SiMilar) | Ho

Princípio ativo: NiTroPrUSSE-
To dE SÓdio

apresentação: 25 MG/Ml Sol 
iNJ cX aMP Vd aMB X 2 Ml

registro M.S.: 1038700120036
origem: BraSil

fabricante: HYPofarMa - iNS-
TiTUTo dE HYPodErMia E

farMácia lTda

NiTroP
HYPofarMa 1200 17,81 21.372,00

16

ProTaMiNa - 10MG - 5Ml 
(SiMilar) | cl

cloridraTo dE ProTaMiNa 
10 MG/Ml Sol iNJ cX 25
aMP Vd TraNS X 5 Ml

Princípio ativo: cloridraTo 
dE ProTaMiNa

apresentação: 10MG/Ml Sol 
iNJ cX 25 aMP Vd TraNS X

5Ml
registro M.S.: 1044001840042

origem: BraSil
detentor: cEllEra farMa-

cÊUTica S.a.
fabricante: UNiÃo QUÍMica 
farMacEUTica NacioNal

S/a

ProTaMiNa
UNiÃo QUiMica 300 3,19 957,00

Valor Total r$ 22.329,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 767091

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 076/2022/GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
03 de FeVereiro de 2022.

o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, usando de suas atribuições legais,
rESolVE:
i-  coNcEdEr, licença Prêmio regulamentar aos servidores deste centro 
de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – HEMoPa, abaixo rela-
cionados, no mês de Março/2022.

Matrícula Servidor(a) Período 
aquisitivo Período de Gozo Gerência

 
3367436/3 azival Sousa duarte 2015/2018 03/03/2022 a 01/05/2022 cHr-SaN
5737346/4 carlos conde rodrigues Junior 2009/2012 03/03/2022 a 01/04/2022 HENTU
5737346/4 carlos conde rodrigues Junior 2012/2015 02/04/2022 a 01/05/2022 HENTU
3257738/1 deomarina Barcellos de Sales 2015/2018 03/03/2022 a 01/04/2022 GEdiH
54190867/1 Georgeane Maria de araujo 2014/2017 03/03/2022 a 01/04/2022 GEHES
2020033/1 iolanda alves da Silva 2006/2009 03/03/2022 a 01/04/2022 GEdiH

5132312/4 Janete de fatima Nascimento de araujo 2010/2013 03/03/2022 a 01/04/2022 GEcad
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2019299/1 João de Sousa Maia 2007/2010 03/03/2022 a 01/04/2022 cHr-caS
2019728/1 Maria das Graças ferreira dos Santos 2007/2010 04/03/2022 a 02/04/2022 GEdiH
54188486/1 Maria de Nazare cardoso Batista 2010/2013 03/03/2022 a 01/04/2022 GEdiH
7000243/1 Maria do Socorro Herenio de Sousa 2016/2019 03/03/2022 a 01/04/2022 cHr-MaB
57226346/1 rosangela do Socorro Pena de carvalho 2013/2016 03/03/2022 a 01/04/2022 GElES
54190858/1 Willicy azevedo Santos 2014/2017 03/03/2022 a 01/04/2022 cHr-SaN
2019353/1 Zuleide Silva Maia 2009/2012 03/03/2022 a 01/04/2022 cHr-caS

ii - dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará - HEMoPa, em 03 de fevereiro de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 766741

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da Portaria: 218/2022 
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
Eric GoMES MaGNo Engenheiro 54187274
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339036  1.500,00
observação:  Nº do Processo: 2022/192390 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 766939

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 217 03 de MarÇoo  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 202632/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  objeti-
vo  de ParTiciPar dE caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE  doadorES 
dE SaNGUE No MUNiciPio dE MariTUBa/Pa No dia 19/02/2022.
dEiZE alMEida BoTElHo, cPf: 734.242.002-63, Tec.enferm/GE-
cod, MaT.:5943981 , 0,5 diaria. criSTiaNE PaES dE caSTro, cPf: 
651.074.112-15, Tec.enfermagem/ GEcod, MaT.: 5854296, 0,5 diaria, da-
NiEllE cordEiro da cUNHa cPf: 013.130.692-80,Tec.enferm. l/GEcod, 
MaT.: 5957184 , 0,5 diaria e EdNa lUZia fErrEira cPf:649.937.102-59  
Téc.enferm./GEcod MaT.80846342 0,5 diária, JaNE claUdia da coSTa 
GoNÇalVES cPf:454.680.952-20 Téc..enferm./ GEcod/ MaT. 5919933 
0,5 diária/SaNdra dE fáTiMa fErrEira doS SaNToS cPf:723.077.302-
49 Téc.enferm./GEcod MaT.5955483 0,5 diária.SHEila criSTiNa liNS 
SoarES SilVa cPf: 027.147.514-58 Téc. Enferm. /GEcod MaT.5960863 
0,5 diária
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  03 de  Março  de  2022  .
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 767078

.

.

FÉrias
.

  Portaria Nº 075/2022-GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
de 03 de FeVereiro de 2022.

o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, usando de suas atribuições legais,
rESolVE:
i -  coNcEdEr, férias regulamentares aos servidores deste centro de He-
moterapia e Hematologia do
Estado do Pará – HEMoPa, abaixo relacionados, no mês de março/2022.
 

Matrícula servidor(a) Período 
aquisitivo Período de Gozo Gerência

 
57206216-1 albino Progênio da cunha 2019/2020 03/03/2022 a 01/04/2022 GEPro

57194658-1 aline lira do Nascimento 2020/2021 03/03/2022 a 01/04/2022 GEHEM

57194658-2 aline lira do Nascimento 2020/2021 03/03/2022 a 01/04/2022 GEHEM

54196189-1 anaidis do Socorro da Silva Tavares 2021/2022 03/03/2022 a 01/04/2022 cHr-caS

5925529-2 andre Pinheiro Gurgel felicio 2020/2021 03/03/2022 a 01/04/2022 GETrd

3083080-3 armando ferreira rodrigues filho 2021/2022 03/03/2022 a 01/04/2022 aJUr

5898855-1 carlos Kleyton Moura do amaral 2020/2021 03/03/2022 a 01/04/2022 GEMEr

57203777-2 charles ricardo Machado Soares 2020/2021 03/03/2022 a 01/04/2022 GEHEM

57203777-1 charles ricardo Machado Soares 2020/2021 03/03/2022 a 01/04/2022 GEHEM

54188527-1 cristiane ferreira 2019/2020 03/03/2022 a 01/04/2022 colaB

57204712-1 danielle de Moraes alves 2016/2017 03/03/2022 a 01/04/2022 HENrE

5953125-1 davi chaves Santos 2021/2022 03/03/2022 a 01/04/2022 cHr-MaB

5957188-1 Edinaldo Nazareno Siqueira da Silva 2020/2021 03/03/2022 a 01/04/2022 GErEN

80846342-4 Edna luzia ferreira 2020/2021 03/03/2022 a 01/04/2022 GEcod

54188358-1 fabiana regina ribeiro carvalho 2020/2021 03/03/2022 a 01/04/2022 GEMEr

5922152-2 fernanda Pereira do lago 2021/2022 03/03/2022 a 01/04/2022 HENrE

54188237-1 Geraldo Gomes Teixeira 2020/2021 03/03/2022 a 01/04/2022 GEMaN

5949446-1 Jose rui Sampaio Santana 2020/2021 03/03/2022 a 01/04/2022 GEMaN

5894682-1 laise da cunha rodrigues 2020/2021 03/03/2022 a 01/04/2022 GEMEr

54186908-2 larissa Tatiana Valente M. frances 2020/2021 03/03/2022 a 01/04/2022 GEHEM

5957928-1 leomeria lima do Nascimento 2021/2022 03/03/2022 a 01/04/2022 cHr-caS

5920576-2 luana da cruz antunes 2019/2020 03/03/2022 a 01/04/2022 GEcod

758108-1 luciene Maria do Espirito Santo costa 2020/2021 03/03/2022 a 01/04/2022 GEHEc

7000936-1 luzia dos Santos leite 2020/2021 03/03/2022 a 01/04/2022 GEdiH

2019876-1 Manoel cavalcante chaves 2021/2022 03/03/2022 a 01/04/2022 GEiNE

57225120-1 Marcelo Victor Moura aranha 2020/2021 03/03/2022 a 01/04/2022 GEMaN

57200497-4 Marcio Tito costa rayol 2020/2021 03/03/2022 a 01/04/2022 GEHEc

2019639-1 Maria dalva almeida da conceição 2018/2019 03/03/2022 a 01/04/2022 GEdiH

5795060-2 Maria das Graças dos Santos ferreira 2019/2020 03/03/2022 a 01/04/2022 GETrd

3194817-2 Maria do Socorro Silva dantas 2019/2020 03/03/2022 a 01/04/2022 GEdiH

95222-1 Marilda Nasare Martins de Souza 2021/2022 03/03/2022 a 01/04/2022 GErEN

7000251-1 Marlene oliveira dos Santos 2020/2021 03/03/2022 a 01/04/2022 GEdiH

55588391-1 Matias ferreira do Nascimento Junior 2020/2021 03/03/2022 a 01/04/2022 GEHEc

5150272-2 Nivaldo da costa Maués 2020/2021 03/03/2022 a 01/04/2022 GEPro

7005679-2 Pedro Savio Macedo de almeida 2021/2022 03/03/2022 a 01/04/2022 NEPES

54188248-1 rodrigo oliveira de Brito 2018/2019 03/03/2022 a 01/04/2022 GEdiH

5884144-1 rosangela Maria lima Gonçalves 2020/2021 03/03/2022 a 01/04/2022 GEfiN

5304431-2 rosicleide Teodozio de lima 2020/2021 03/03/2022 a 01/04/2022 GEcad

5803063-3 Tatiane Silva Pereira 2019/2020 03/03/2022 a 01/04/2022 cHr-SaN

5309301-1 Telma lucia Pina Saraiva 2020/2021 03/03/2022 a 01/04/2022 GEMaN

5957645-1 Victor cezar Gomes Melo 2020/2021 03/03/2022 a 01/04/2022 GEPro

57234635-1 Waldemar Gomes da camara Junior 2020/2021 03/03/2022 a 01/04/2022 GEfiN

54188532-1 Waldecir Garcia duarte 2020/2021 03/03/2022 a 01/04/2022 GEcoQ
 
ii - dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará - HEMoPa, em 03
de fevereiro de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa.

Protocolo: 766729

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 20, de 03 de MarÇo de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022,
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
designar a Servidora laÉrcia loPES riBEiro da SilVa – MaTrÍcUla: 
5130972 para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 9912568039 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TElÉGrafoS – corrEioS.
oBJETo: a contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Ser-
viços dos corrEioS mediante adesão ao Termo de condições comerciais 
e anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra 
de produtos e utilização dos diversos serviços dos corrEioS por meio dos 
canais de atendimento disponibilizados.
ViGÊNcia: início em 23/02/2022 e término em 22/02/2023.
ProcESSo 2022/16750
ModalidadE: dispensa de licitação Nº 11/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
dirETor PrESidENTE da fPEHcGV

Protocolo: 766886
Portaria Nº 107, de 25 de FeVereiro de 2022

o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE nº 34.848 de 31 de 
janeiro de 2022.
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rESolVE:
dESiGNar a servidora VaNESSa da SilVa dE oliVEira, matrícula nº. 
54189133/1 , ocupante do cargo de aUX.adMiNiSTraTiVo, para respon-
der pelo Serviço de administração de Pessoal, código GEP-daS-011.4, da 
fundação Publica Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna - fHcGV, no 
período de 17/01/2022 à 15/02/2022, em substituição a titular do cargo 
arTHUr WilKEr SalES coSTa, matrícula nº. 5852420/6, que se encontra 
em gozo de férias.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fHcGV

Protocolo: 767142

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

ato: 2181
Término de vínculo: 01.02.2022
Tipo: rEciSSÃo coNTraTUal
Servidor Temporário: caSSio claYToN dE SoUSa BarradaS
Órgão/cargo: fHcGV / TEcNico dE ENfErMaGEM
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 766903

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 105, de 24 de FeVereiro de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto Governamental de 28 de Janeiro de 2022, publicado no doE n° 
34.848 de 31/01/2022.
rESolVE:
dESiGNar, a servidora NaTHalia oliVEira NEVES frEiTaS, arQUiTETo, 
matricula nº. 54196763/4, para assumir a responsabilidade Técnica do 
Serviço de Engenharia Predial.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fHcGV

Protocolo: 766748

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 65, de 18 de FeVereiro de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022;
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.
rESolVE:
designar o Servidor Manoel de Jesus Vilaça Santos Matrícula: 5077079/1, 
para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 48/2022 – PANMÉDICA NEGÓCIOS HOSPITALARES LTDA
oBJETo: a aquisição de colchões Térmicos para atender a demanda de 
atendimentos da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna – FPEHCGV, conforme especificações contidas no anexo I do edital 
do Pregão Eletrônico n° 12/2022.
ViGÊNcia: início em 23/02/2022 e término em 22/08/2022
ProcESSo: 2021/906931
ModalidadE: Pregão Eletrônico n° 12/2022
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo Jorge de Moura Palheta
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 767099
Portaria N° 64, de 25 de FeVereiro de 2022

o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022;
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.
 rESolVE:
designar o servidor Joelson campos cunha - Matrícula nº 57189053-1para 
acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 47/2022 – MACEDO HOSPITALAR COMÉRCIO REPRESENTA-
ÇÃo iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo dE EQUiPaMENToS HoSPiTalarES lTda
oBJETo: aquisição de 60 (sessenta) unidades de filtro de ar para incu-
badora, Marca faNEM, Modelo 2186, para atender a demanda do setor 
assistencial UTi Neonatal e do centro cirúrgico desta fPEHcGV.
ViGÊNcia: início em 25/02/2022 e término em 25/05/2022.
ProcESSo: 2021/1204160
ModalidadE: inexigibilidade de licitação n° 06/2022
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo Jorge de Moura Palheta
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 766988
Portaria N° 22, de 14 de FeVereiro de 2022

 o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no do-
E-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022, considerando o disposto no 
decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.

rESolVE:
designar a Servidora adrielle Juliana duarte de Medeiros de Souza – Ma-
trícula 54190931-1 para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
coNTraTo Nº 21/2022 – draGEr iNdÚSTria E coMÉrcio lTda
oBJETo: a aquisição de acessórios para monitor multiparametrico, Marca 
draGEr, Modelo iNfiNiTY ViSTa Xl e dElTa Xl pertencentes à fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV.
ViGÊNcia: início em 14/02/2022 e término em 13/08/2022.
ProcESSo Nº 2021/567409.
ModalidadE: inexigibilidade de licitação nº 02/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo Jorge de Moura Palheta
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 767051

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 9912568039
objeto: a contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Ser-
viços dos corrEioS mediante adesão ao Termo de condições comerciais 
e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra 
de produtos e utilização dos diversos serviços dos corrEioS por meio dos 
canais de atendimento disponibilizados.             
Valor Estimado: r$ 24.600,00 (Vinte e quatro mil e seiscentos reais).
data de assinatura: 23/02/2022
Vigência: início em 23/02/2022 e término em 22/02/2023.
dispensa de licitação n º 11/2021
fundamento legal: art. 24, inciso Viii, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.122.1297.8338
NaTUrEZa da dESPESa: 339039
foNTE do rEcUrSo: 0269, 0103.
oriGEM do rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado:
NoME: EMPrESa BraSilEira dE corrEioS E TElEGrafoS
ENdErEÇo: av. Presidente Vargas, 498 - campina
BElÉM/Pa
TElEfoNE: (91) 3211.3054/3025
E-Mail: pageavsave@correios.com.br
ordENador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 766892
coNtrato N°48/2022

objeto: aquisição de colchões Térmicos para atender a demanda de atendimen-
tos da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV
Valor Total: r$ 53.000,00 (ciNQUENTa E TrÊS Mil rEaiS),
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 12/2022
data assinatura: 23/02/2022
Vigência: início em 23/02/2022 e término em 22/08/2022
origem do recurso: Estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 07.8288 ou 7684
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0261, 0269, 0103, 0149 e suas respectivas subfontes 
e superavit
coNTraTado:
Nome: PaNMÉdica NEGÓcioS HoSPiTalarES lTda
ENdErEÇo: rUa aUGUSTa 1378 S/l
SÃo PaUlo – SP
cEP: 01.304-001
TElEfoNE: (11) 3289-4600 – 98105-7550 - 4840
E-Mail: pan@panmedica.com.br
ordENador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 767096
coNtrato: 21/2022

objeto: aquisição de acessórios para monitor multiparamétrico da marca: 
drÄGEr, modelo: iNfiNiTY ViSTa Xl e dElTa Xl pertencentes a fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV.
Valor r$ 543.468,65 (QUiNHENToS E QUarENTa E TrES Mil, QUaTro-
cENToS E SESSENTa E oiTo rEaiS E SESSENTa E ciNco cENTaVoS).
data de assinatura: 14/02/2022
Vigência. início em 14/02/2022 e término em 13/08/2022
inexigibilidade nº 02/2022
fundamento legal: art. 25, inciso i, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
origem do recurso Estadual 
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0103, 0269, e suas respectivas subfontes e superavits.
contratado:
Nome: drÄGEr iNdÚSTria E coMÉrcio lTda
Endereço: alaMEda PUcUrUÍ Nº 51 - TaMBorÉ
BarUEri - SP
cEP 06.460-100
Telefone: (11) 4689-4925
E-mail: licitação.md.br@draeger.com
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 767046
coNtrato: 47/2022

objeto: aquisição de 60 (sessenta) unidades de filtro de ar para incuba-
dora, Marca faNEM, Modelo 2186, para atender a demanda do setor assis-
tencial UTi Neonatal e do centro cirúrgico desta fPEHcGV.
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Valor r$ 11.250,00 (oNZE Mil dUZENToS E ciNQUENTa rEaiS)
data de assinatura: 25/02/2022
Vigência. início em 25/02/2022 e término em 25/05/2022
inexigibilidade nº 06/2022
fundamento legal: art. 25, inciso i, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
origem do recurso Estadual 
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 261, 0269, 0103, 0149 e suas respectivas subfontes e 
superávits
Plano interno: 1040008288c 7684coVidPa
contratado:
Nome: MacEdo HoSPiTalar coMÉrcio rEPrESENTaÇÃo iMPorTaÇÃo 
E EXPorTaÇÃo dE EQUiPaMENToS HoSPiTalarES lTda
Endereço: TraVESSa aNGUSTUra 3145 – TÉrrEo - Bairro Marco
BElÉM – Pará
cEP 66.093-040
Telefone: (91) 3276-6889 – 3277-6889 – 3277-5366 – 3276-2374
E-mail: macedo@macedohospitalar.com.br
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 766986

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 74/FHcGV/2021
oBJETo: a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aquisi-
ção eventual de produtos para saúde (PPS) e afins, para atender a necessida-
de de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva e serviços 
da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor UNitÁrio VeNcedor

1. 

Bolsa para transferência de hemocomponentes 
simples 150ml, anticoagulante/solução preservante 
(cPda-1) estéril e apirogênica. Possui perfurador 

desenvolvido para adaptação em todas as bolsas de 
sangue, embalagem individualizada em papel grau 

cirúrgico produzidas em PVc atóxico.

4.200 caNcElado No JUlGaMENTo

2. 

conexão para infusão parenteral, em duas vias, 
estéril, em embalagem de papel grau cirúrgico, 

com protetor de cone sobresselente com clamp, no 
tamanho: Neonatal

6.000 r$1,90 crEMEr S.a.

3. 

conexão para infusão parenteral, em duas vias, 
estéril, em embalagem de papel grau cirúrgico, 

com protetor de cone sobresselente com clamp, no 
tamanho: adulto

15.000 r$1,22 ciENTifica MEdica 
HoSPiTalar lTda

4. 

conexão para infusão parenteral, de três vias, 
rotativa, estéril, luer lock, com tampa nas três 

extremidades, embalagem individual em papel grau 
cirúrgico.

45.000 r$0,90  f cardoSo E cia lTda

5. 

dispositivo para mistura ou reconstituição de 
drogas em frascos sem contato com o ambiente 

externo. duas pontas perfurantes com protetor. Pega 
ergonômica. Estéril, embalagem individual em papel 

grau cirúrgico

22.000 caNcElado No JUlGaMENTo

6. 

Extensor para bomba de seringa com luer fêmea 
em uma das extremidades e a outra em luer Macho 
com rosca, esterelizado, com 120cm de comprimen-
to e volume de preenchimento de aproximadamente 

1,5 ml. NEoNaTal

14.000 r$2,50
 forTEcarE iNdUSTria 
dE ProdUToS MEdicoS 

EirEli

7. 

Equipo para solução parenteral aBNT NBr 14041 
(ISO 8536-4) com regulador de fluxo, ponta 

perfurante, com protetores terminais, conector com 
configuração cônica tipo macho, dispositivo para 

entrada de ar, tubo transparente, flexível, mínimo de 
1500mm de comprimento, incluindo injetor lateral. 
Câmara de gotejamento transparente flexível, filtro 
de fluído. Apirogênico, em embalagem individual em 

papel grau cirúrgico. do tipo: Macrogotas

160.000 r$1,37
HEMocard coMErcio 

dE MaTEriaiS HoSPiTa-
larES lTda

8. 

Equipo para solução parenteral aBNT NBr 14041 
(ISO 8536-4) com regulador de fluxo, ponta 

perfurante, com protetores terminais, conector com 
configuração cônica tipo macho, dispositivo para 

entrada de ar, tubo transparente, flexível, mínimo de 
1500mm de comprimento, incluindo injetor lateral. 
Câmara de gotejamento transparente flexível, filtro 
de fluído. Apirogênico, em embalagem individual em 

papel grau cirúrgico. do tipo: Microgotas

1.300 caNcElado No JUlGaMENTo

9. 

Equipo para solução parenteral aBNT NBr 14041 
(ISO 8536-4) com regulador de fluxo, ponta 

perfurante, com protetores terminais, conector com 
configuração cônica tipo macho, dispositivo para 

entrada de ar, tubo transparente, flexível, mínimo de 
1500mm de comprimento, incluindo injetor lateral. 
Câmara de gotejamento transparente flexível, filtro 
de fluído. Apirogênico, em embalagem individual 

em papel grau cirúrgico. do tipo: Macrogotas 
fotossensível

1.700 r$4,28 crEMEr S.a.

10. 

Equipo para solução parenteral de pequeno volume 
ABNT NBR 14041 (ISO 8536-4). Tubo flexível 

que liga a ponta perfurante a câmara graduada 
(bureta), contém uma pinça clamp “corta-fluxo” que 
possibilita a interrupção do preenchimento da bureta 

a qualquer momento. câmara graduada (bureta) 
com capacidade para 100ml ou 150ml, escala de 

1ml em 1ml, com regulador de fluxo, com protetores 
terminais, conector com configuração cônica tipo 

macho, dispositivo para entrada de ar, tubo transpa-
rente, flexível, mínimo de 1500mm de comprimento. 

Embalagem estéril em papel grau cirúrgico.

750 caNcElado No JUlGaMENTo

11. 

dispositivo em sistema fechado livre do uso de 
agulhas, seguro e compatível com conexões luer lock 

e slip, indicado para aspirar ou injetar fluídos em 
geral, permitindo múltiplos usos e não requer capa 

de proteção, em conformidade com a Nr-32.
Montado em peça única provido com protetor; 

internamente apresenta um septo de silicone inerte, 
hemo e biocompatível;

Membrana que permite até 200 ativações;
corpo externo transparente;

isento de látex e de componentes metálicos;
Superfície lisa para procedimento de assepsia;
Não possui metais em seu mecanismo interno; 

Embalagem individual; Estéril; fluxo de 350 ml/min 
aproximadamente;

31.000 r$2,97  PolYMEdH. EirEli

12. 

Equipo para transfusão sanguínea com câmara 
dupla flexível, com filtro de nylon/ poliamida, com 
monofilamentos formando poros entre 170-260m, 

com pinça rolete, perfurador universal de diafragma, 
estéril.

10.500 caNcElado No JUlGaMENTo

13. 

Seringa confeccionada em polipropileno, constituída 
de plástico transparente, sem espaço residual, 

com sistema lUEr locK (rosca), descartável, sem 
agulha, possuindo êmbolo com borracha de três 
pontos de contato, trava e base antiderrapante, 

graduada, atóxico, apirogênico, embalada em papel 
grau cirúrgico, no tamanho: 1ml

100.000 r$1,12 i f S NaSciMENTo & 
cia lTda

14. 

Seringa confeccionada em polipropileno, constituída 
de plástico transparente, sem espaço residual, 

com sistema lUEr locK (rosca), descartável, sem 
agulha, possuindo êmbolo com borracha de três 
pontos de contato, trava e base antiderrapante, 

graduada, atóxico, apirogênico, embalada em papel 
grau cirúrgico, no tamanho: 3ml

250.000 r$0,27
MariNGa HoSPiTalar 

diSTr. dE MEdicaMEN-
ToS E corrElaToS

15. 

Seringa confeccionada em polipropileno, constituída 
de plástico transparente, sem espaço residual, 

com sistema lUEr locK (rosca), descartável, sem 
agulha, possuindo êmbolo com borracha de três 
pontos de contato, trava e base antiderrapante, 

graduada, atóxico, apirogênico, embalada em papel 
grau cirúrgico, no tamanho: 5ml

100.000 r$0,20
MariNGa HoSPiTalar 

diSTr. dE MEdicaMEN-
ToS E corrElaToS

16. 

Seringa confeccionada em polipropileno, constituída 
de plástico transparente, sem espaço residual, 

com sistema lUEr locK (rosca), descartável, sem 
agulha, possuindo êmbolo com borracha de três 
pontos de contato, trava e base antiderrapante, 

graduada, atóxico, apirogênico, embalada em papel 
grau cirúrgico, no tamanho: 10ml

930.000 r$0,34
MariNGa HoSPiTalar 

diSTr. dE MEdicaMEN-
ToS E corrElaToS

17. 

Seringa confeccionada em polipropileno, constituída 
de plástico transparente, sem espaço residual, 

com sistema lUEr locK (rosca), descartável, sem 
agulha, possuindo êmbolo com borracha de três 
pontos de contato, trava e base antiderrapante, 

graduada, atóxico, apirogênico, embalada em papel 
grau cirúrgico, no tamanho: 20ml

75.000 r$0,59  f cardoSo E cia lTda

18. 

Seringa confeccionada em polipropileno, constituída 
de plástico transparente, sem espaço residual, com 
sistema lUEr SliP (sem rosca), descartável, sem 
agulha, estéril, possuindo êmbolo com borracha de 
três pontos, trava e base antiderrapante, graduada, 
embalado em papel grau cirúrgico, no tamanho: 1ml

100.000 r$0,26 i f S NaSciMENTo & 
cia lTda

19. 

Seringa confeccionada em polipropileno, constituída 
de plástico transparente, sem espaço residual, com 

sistema luer slip (sem rosca), descartável, sem 
agulha, estéril, possuindo êmbolo com borracha de 
três pontos, trava e base antiderrapante, graduada, 
embalado em papel grau cirúrgico, no tamanho: 5ml

200.000 r$0,28 i f S NaSciMENTo & 
cia lTda

20. 

Seringa confeccionada em polipropileno, constituída 
de plástico transparente, sem espaço residual, com 
sistema luer slip (sem rosca), descartável, sem agu-
lha, estéril, possuindo êmbolo com borracha de três 
pontos, trava e base antiderrapante, graduada, em-
balado em papel grau cirúrgico, no tamanho: 10ml

200.000 r$0,33
MariNGa HoSPiTalar 

diSTr. dE MEdicaMEN-
ToS E corrElaToS
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21. 

Seringa confeccionada em polipropileno, constituída 
de plástico transparente, sem espaço residual, 

com sistema luer slip (sem rosca) com localização 
lateral, descartável, sem agulha, estéril, possuindo 
êmbolo com borracha de três pontos, trava e base 

antiderrapante, graduada, , embalado em papel grau 
cirúrgico, no tamanho: 20ml

220.000 r$0,55
MariNGa HoSPiTalar 

diSTr. dE MEdicaMEN-
ToS E corrElaToS

22. 

Seringa descartável sem agulha, possuindo êmbolo 
com borracha de três pontos de contato, trava e 

base antiderrapante, graduada, embalada em papel 
grau cirúrgico: 50/60ml (bico sem rosca/slip lateral)

9.000 r$3,24 ciENTifica MEdica 
HoSPiTalar lTda

23. 

Seringa descartável sem agulha, possuindo êmbolo 
com borracha de três pontos de contato, trava e 

base antiderrapante, graduada, embalada em papel 
grau cirúrgico: 50/60ml (bico com rosca)

16.000 r$3,24 ciENTifica MEdica 
HoSPiTalar lTda

24. Seringa descartável epidural 10ml 600 r$18,70
HEMocard coMErcio 

dE MaTEriaiS HoSPiTa-
larES lTda

25. dosador descartável para uso oral, tipo seringa no 
tamanho: 3ml 31.000 r$0,42 i f S NaSciMENTo & 

cia lTda

26. dosador descartável para uso oral, tipo seringa no 
tamanho: 5ml 27.000 r$0,50

HEMocard coMErcio 
dE MaTEriaiS HoSPiTa-

larES lTda

27. dosador descartável para uso oral, tipo seringa no 
tamanho: 10ml 18.000 r$0,66 ciENTifica MEdica 

HoSPiTalar lTda

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 74/fHcGV/2021:
r$1.383.316,00 (Hum milhão, trezentos e oitenta e três mil, trezentos e 
dezesseis reais).
Belém/Pa, 03 de março de 2022.
dr. ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 766695

FÉrias
.

Portaria Nº 106, 25 de FeVereiro de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 28 
de janeiro de 2022, publicado no doE nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022.
rESolVE,
coNcEdEr férias regulamentares ao servidor, abaixo relacionado lotado 
na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna - fHcGV, 
referente ao mês de fEVErEiro/2022.

MatricULa NoMe PerÍodo aQUi-
sitiVo PerÍodo de aFastaMeNto

54195926 aNToNio fErNaNdo GoNÇalVES foNSEca 13/01/20 a 12/01/21 01/02/2022 a 02/03/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fHcGV

Protocolo: 766755
Portaria Nº104 , 25 de FeVereiro de 2022

o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 28 
de Janeiro de 2022, publicado no doE nº 34.848 de 31 de Janeiro de 2022.
rESolVE,
coNcEdEr, férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados, lo-
tados na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna, 
referente ao mês de MarÇo/2022.
PerÍodo aQUisitiVo 2017/2018

MatricULa NoMe Periodo
54190124 1 EliaNE dE NaZarE dE SalES daNTiEr 18/03/2022 a 16/04/2022
2023571 3 riTa SElMa TEiXEira alBiM 04/03/2022 a 02/04/2022

PerÍodo aQUisitiVo 2018/2019

MatricULa NoMe Periodo
5898218 1 TaMara da daMaScENo liSBoa 01/03/2022 a 30/03/2022

PerÍodo aQUisitiVo 2019/2020

MatricULa NoMe Periodo
54190908 1 cElSo WolNEY GoMES alBUQUErQUE 01/03/2022 a 30/03/2022 
57188316 1 EliSaNGEla do carMo fErrEira 01/03/2022 a 30/03/2022 
55590172 2 Gilda MoNTEiro TriNdadE 01/03/2022 a 30/03/2022 
57192295 1 iVaN MaTToSo dE aNdradE 01/03/2022 a 30/03/2022 
5849381 3 JEffErSoN BarroS dE frEiTaS 01/03/2022 a 30/03/2022 
55589893 3 lariSSa PacHEco dE MoUra KZaM 01/03/2022 a 30/03/2022 
57192278 1 lEila BaSToS foNSEca 01/03/2022 a 30/03/2022 
57210998 2 MarlUcia dE MaToS rodriGUES 03/03/2022 a 01/0/2022
54194789 1 MilENa dE JESUS ViEira riBEiro 08/03/2022 a 06/04/2022
57188637 1 MoNica criSTiNa da SilVa PErEira 01/03/2022 a 30/03/2022 

87408 1 PErPETUa dE loUrdES liMa VErBicaro 01/03/2022 a 30/03/2022 
57190893 1 roGErio caNdido JUNior 01/03/2022 a 30/03/2022 
57206353 1 SalaTiEl SilVa doS SaNToS 01/03/2022 a 30/03/2022 

54191798 1 VaNESSa dUarTE dE aViZ 01/03/2022 a 30/03/2022 

PerÍodo aQUisitiVo 2020/2021

MaTricUla NoME PEriodo
54184617 2 adriaNa frEirE NErY MarTiNS 01/03/202 a 30/03/2022
57189548 1 adriaNE MarlUci liMa rodriGUES 01/03/202 a 30/03/2022
55587740 1 aKEMi da coSTa MiGiYaMa 16/03/2022 a 14/04/2022
54180204 2 aNa claUdia SiQUEira dE araUJo PiNTo 07/03/2022 a 05/04/2022
57176089 1 aNdrE lUiZ SaNToS rodriGUES 01/03/2022 a 30/04/2022
54193856 1 aNdrEa BaYMa PiNHEiro 15/03/2022 a 13/04/2022
54195163 1 carla criSTiNa PacHEco SEaBra 01/03/2022 a 30/03/2022
5443776 2 cElSo EVaNGEliSTa doS SaNToS 01/03/2022 a 30/03/2022
54188367 2 cHriSTiElaiNE VENZEl ZaNiNoTTo 01/03/2022 a 30/03/2022
54190943 2 diaNE Garcia da SilVa 01/03/2022 a 30/03/2022
57192088 1 dUlcilENE fErrEira MElo 03/03/2022 a 01/04/2022
5892245 1 EdilENE Socorro BoNifacio aMoriM 03/03/2022 a 01/04/2022
57192787 1 EdiValdo dE Sa GoNcalVES 01/03/2022 a 30/03/2022
5851211 2 EVaNdro do carMo doS SaNToS BENcHiMol 03/03/2022 a 01/04/2022
57191328 1 faBiaNa dE JESUS SoarES aViZ 02/03/2022 a 31/03/2022
57222457 2 faUSTo fErrEira loBo 01/03/2022 a 30/03/2022
54188085 2 flaVio SaNToS alGaraNHar 01/03/2022 a 30/03/2022
57192807 1 fraNciaNE diaS BaSToS 01/03/2022 a 30/03/2022
5520240 2 HElENa lUcia fErrEira PErES 02/03/2022 a 31/03/2022
5461685 3 iVaN dE JESUS PaNToJa lEMoS 01/03/2022 a 30/03/2022
54187831 1 JErMiSToN liMa da SilVa 01/03/2022 a 30/03/2022
54195122 1 JHoNaTaS cEciM PalHETa 01/03/2022 a 30/03/2022
57212890 1 lUcaS da SilVa BaliEiro 1503/2022 a 13/04/2022
5828660 2 lUciaNa da SilVa crUZ cardoSo HolaNda 01/03/2022 a 20/03/2022
57195104 1 lUcilENE PErEira TaVarES 01/03/2022 a 30/03/2022
5722780 2 Marcia lUiZa BlaNco aVila PiNHEiro 01/03/2022 a 30/03/2022
54187829 1 Marcia MiraNda caMElo 01/03/2022 a 30/03/2022
5155282 1 Maria dE faTiMa SoUSa SilVa 01/03/2022 a 30/03/2022
57192169 1 Maria JoSE cUNHa da SilVa 01/03/2022 a 30/03/2022
5089948 4 Maria JoSE lEao liMa 16/03/2022 a 14/04/2022
55587745 1 MaUricio roBErTo riBEiro GUiMaraES 01/03/2022 a 30/03/2022
57203338 1 MoNica dE SoUZa SilVa 01/03/2022 a 30/03/2022
57188734 1 NaTHalia cardoSo PiNTo 01/03/2022 a 30/03/2022
55586479 2 PaTricia SoUZa alVES rodriGUES 01/03/2022 a 30/03/2022
57192187 1 rEGiNa do Socorro QUEiroZ PaUliNo 01/03/2022 a 30/03/2022
55589417 1 rENaTa alVES diNiZ 01/03/2022 a 30/03/2022
54194162 1 roSaNa dE faTiMa SaNToS da SilVa 02/03/2022 a 31/03/2022
57206416 1 roSaNira SoUSa BriTo 01/03/2022 a 30/03/2022
54184631 2 roSiaNE raMoS dE SENa 01/03/2022 a 30/03/2022
54195152 1 roSilENE do Socorro caSTro doS SaNToS 01/03/2022 a 30/03/2022
5152283 1 SaNdra rEGiNa do Socorro PErEira alVES 03/03/2022 01/04/2022
54190932 1 SElMa lEao dE alMEida 01/03/2022 a 30/03/2022
57192273 2 SUSiaNE MarTiNS SilVa 01/03/2022 a 30/03/2022
57188269 1 THiaGo rocKMaNN doS SaNToS 01/03/2022 a 30/03/2022
57188607 1 VaNia Maria aNdradE doS SaNToS 01/03/2022 a 30/03/2022
5891628 3 aliNE criSTiaNE SilVa ToPfEr 15/03/2022 a 13/04/2022

PerÍodo aQUisitiVo 2021/2022

MatricULa NoMe Periodo

5920330 2 alaN cHaGaS dE SoUSa 16/03/2022 a 14/04/2022
90115 1 aNa Maria VaScoNcEloS MaradEi 01/03/2022 a 30/03/2022

57192020 1 clEoNicE doS aNJoS BraNdao 01/03/2022 a 30/03/2022
5917828 1 dENiSE dE NaZarE oliVEira araUJo 15/03/2022 a 13/04/2022
54183447 2 doracilENE rodriGUES dE araUJo 21/03/2022 a 09/04/2022
57195134 1 lEila rENaTa oliVEira alVES 01/03/2022 a 30/03/2022
5469112 2 lUiZ alBErTo rolla MaNEScHY 03/03/2022 a 22/03/2022
5855403 2 MarcElo MarTiNS ZaNiNoTTo 01/03/2022 a 20/03/2022
5082145 1 MarcoS ViNiciUS SaMPaio dE oliVEira 15/03/2022 a 13/04/2022
3260135 1 Nilda da SilVa aBrEU 01/03/2022 a 30/03/2022
5934120 2 oliVar aNdradE da crUZ 08/03/2022 a 06/04/2022
115827 1 PaUlo aUGUSTo cardoSo 01/03/2022 a 30/03/2022

57224492 1 PriScila do Socorro doS SaNToS GoNcalVES 01/03/2022 a 30/03/2022
57224140 1 rafaEl aVElar fErrEira 01/03/2022 a 30/03/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fHcGV

Protocolo: 766763
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HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 78 de 25 de FeVereiro de 2022
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do 
araGUaia ao HoSPiTal MaradEi – clÍNica doS acidENTadoS EM BElÉM - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): BElÉM/Pa
SErVidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa  – MaT. 54184847-1, MoToriSTa
JaNaildES PErEira dE SoUSa – MaT. 54185704-3, ENfErMEira
Nº 3.5 diária
PErÍodo: dE 04 À 07/02/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Portaria Nº 93 de 03 de MarÇo de 2022
oBJETiVo: aTENdEr a coNVocaÇÃo do SEcrETário adJUNTo dE GES-
TÃo dE PolÍTicaS dE SaÚdE da SESPa, Para ParTiciPar dE rEUNiÃo 
EXTraordiNária coM a PaUTa: rEdE dE orToPEdia,  No PrÉdio da 
SESPa cENTral EM BElÉM – Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia - Pa
dESTiNo: BElÉM/Pa
SErVidor (ES):
JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira – MaT. 5962022-1, dirETor
Nº 3.5 diária
PErÍodo: dE 06 À 09/03/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Portaria Nº 94 de 03 de MarÇo de 2022
oBJETiVo: coNdUZir SErVidor do Hrca Para coMParEcEr a coNVo-
caÇÃo do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE PolÍTicaS dE SaÚdE da 
SESPa, Para ParTiciPar dE rEUNiÃo EXTraordiNária coM a PaUTa: 
rEdE dE orToPEdia,  No PrÉdio da SESPa cENTral EM BElÉM – Pa.
 Na cidadE dE BElÉM – Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia - Pa
dESTiNo: BElÉM/Pa
SErVidor (ES):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
Nº 3.5 diária
PErÍodo: dE 06 À 09/03/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Protocolo: 767086

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

.

.

Portaria
.

Portaria iNterNa Nº 008/2022 de 03 de MarÇo de 2022.
a diretora do Hospital regional de Salinópolis, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas através da PorTaria Nº 210/2021-ccG de 08 de 
fevereiro de 2021, publicada no doE nº 34.486 de 09/02/2021.
coNSidEraNdo o decreto nº. 2.168/2010, a resolução nº001/2010 e a ins-
trução Normativa SEad/dGl nº 001, de 09 de abril de 2012, que dispõem 
sobre procedimentos para realização do Sistema de cotação Eletrônica.
rESolVE:
• DESIGNAR a servidora LUANA KELLY NORONHA LOIOLA, Matrícula nº 
5958678-1, para atuar na qualidade de Homologador do Sistema de cota-
ção Eletrônica de Preços, a partir de 09.02.2021.
• DESIGNAR os servidores HELLEN CRISTINA DE ANDRADE SILVA, Matrí-
cula 54191475-1, JoÃo PaUlo BaTiSTa arNoUr, Matrícula 57194173-1 
para atuarem na qualidade de coordenadores do Sistema de cotação Ele-
trônica de Preços, a partir de 01.01.2022.
Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Salinópolis, 03 de março de 2022.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
diretora do Hospital regional de Salinópolis

Protocolo: 766873
Portaria Nº 009/2022 – GaB/Hrs de 03 de MarÇo de 2022

a diretora do Hospital regional de Salinópolis, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas através da PorTaria Nº 210/2021-ccG de 08 de 
fevereiro de 2021, publicada no doE nº 34.486 de 09/02/2021.
coNSidEraNdo: o disposto na lei federal n.º 10.520/2002, bem como 
a lei Estadual n.º 6.474/2002, do decreto federal n.º 5.450/2005 e do 
decreto Estadual nº 2.069/2006;

coNSidEraNdo: Que o servidor público abaixo nomeado possui curso que 
o habilita de acordo com a legislação em vigor a desempenhar a função 
de PrEGoEiro;
rESolVE:
dESiGNar o servidor JoÃo PaUlo BaTiSTa arNoUr, agente administrativo, 
Mf nº 57194173-1 para exercer a função de PrEGoEiro, e como suplente a 
servidora HEllEN criSTiNa dE aNdradE SilVa, ag. artes Praticas, Matricu-
la n° 54191475-1, a fim de atender a demanda de licitações do HRS, a contar 
de 09.02.2022, esta portaria terá validade de 12(doze) meses.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Salinópolis, 03 de março de 2022.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
diretora do Hospital regional de Salinópolis

Protocolo: 766874
Portaria Nº 010/2022-GaB/Hrs de 03 de MarÇo de 2022.

a diretora do Hospital regional de Salinópolis, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas através da PorTaria Nº 210/2021-ccG de 08 de 
fevereiro de 2021, publicada no doE nº 34.486 de 09/02/2021.
rESolVE:
constituir a comissão Permanente de licitação do Hospital regional de Sa-
linópolis, Unidade orçamentária da Secretaria de Estado de Saúde Publica, 
para proceder todas as modalidades de licitação que se fizerem necessá-
rias, conforme designação dos servidores abaixo relacionados:
Presidente
Joao PaUlo BaTiSTa arNoUr- agente administrativo - Matricula n° 57194173-1
Suplente
JoSE diNairSoN PiNTo MENdES- Nutricionista – Matricula nº 5877237-2
HEllEN criSTiNa dE aNdradE SilVa- ag. artes Praticas Matricula n° 54191475-1
Membro
laErcio lEoNi PiNTo- farmacêutico/Bioquímico – Matricula nº 5595819-2
Esta portaria terá validade de 12(doze) meses, com data retroativa a 08.01.2022.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Salinópolis, 03 de março de 2022.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
diretora do Hospital regional de Salinópolis

Protocolo: 766876
..

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria Nº. 042/2022-GP, de 21 de FeVereiro de 2022.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
artº. 19º do Estatuto Social da cPH; coNSidEraNdo os princípios admi-
nistrativos dispostos no art.37 da constituição federal 1988;
coNSidEraNdo os termos da lei federal 13.303/2016;
CONSIDERANDO a necessidade da adoção de critérios para fiscalização 
mais efetiva, no que se refere a gestão dos contratos celebrados por esta 
companhia;
coNSidEraNdo que a adoção desses critérios é fundamental para obedi-
ência do princípio da eficiência administrativa;
r E S o l V E:
designar os servidores abaixo indicados para, com observância na legisla-
ção vigente, atuar como fiscais do contrato celebrado entre a companhia 
de Portos e Hidrovias do Estado do Pará-cPH e a empresa – coNTiNENTal 
ENGENHaria E TEcNoloGia lTda
coNTraTo: 005/2022-cPH
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a prestação de obras e ser-
viços de engenharia para construção do Terminal Hidroviário Turístico flu-
vial do Município de Salvaterra, Estado do Pará, sob o regime de execução 
de empreitada por preço unitário, conforme especificações constantes do 
Edital de Licitação e seus Anexos, do Termo de Referência, Especificações 
Técnicas e Proposta de Preços apresentado pela coNTraTada, que são 
partes integrantes deste contrato.
fiScal TiTUlar: Mayra Souza do Nascimento, Matrícula 5904845;
fiScal SUBSTiTUTo: carlos Eduardo Viana Teixeira, Matrícula: 5917398.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – cPH
21 de fevereiro de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 767020

coNtrato
.

coNtrato 005/2022-cPH
Valor do contrato: r$ 3.181.187,73
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a prestação de obras e ser-
viços de engenharia para construção do Terminal Hidroviário Turístico flu-
vial do Município de Salvaterra, Estado do Pará, sob o regime de execução 
de empreitada por preço unitário, conforme especificações constantes do 
Edital de Licitação e seus Anexos, do Termo de Referência, Especificações 
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Técnicas e Proposta de Preços apresentado pela coNTraTada, que são 
partes integrantes deste contrato.
data de assinatura: 21/02/2022.
Vigência: o prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, com 
início em 21/02/2022 e término em 20/02/2023.
funcional Programática: 26.784.1486.7575
fonte/Natureza: 0130/449051
cNPJ: 26.263.297/0001-71 - coNTiNENTal ENGENHaria E TEcNoloGia lTda.
Endereço: avenida dalva nº 240, Sala f, cEP: 66.615-850, bairro Maram-
baia, cidade Belém, Estado do Pará.
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo

Protocolo: 767017

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

eXtrato ao coNtrato de Nº 04/2022.
Partes: agência de regulação e controle de Serviços Públicos do Estado do 
Pará-arcoN-Pa/ Empresa JUSBraSil, llc, representada pela sociedade 
limitada GoSHME SolUÇÕES Para a iNTErNET lTda. objeto: contrata-
ção de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço a prestação 
de serviços em software jurídico que permite aos seus usuários a busca 
ilimitada de jurisprudência, que conta com mais de 36 milhões de jurispru-
dência disponíveis, assim como faz a gestão de 210 de processos judiciais, 
com acesso permitido a 12 usuários, sendo que cada usuário pode utilizar 
a plataforma em 3 desktops diferente. Vigência: 25.02.2022 a 24.02.2024. 
ProJ/aTiV: 04.122.1297.8338.0000 Pi: 4120008338c foNTE/N. dESPE-
Sa: 0261/339039
aÇÃo: 233280. da fundamentação legal: art. 25 da lei n° 8.666/1993. 
Valor: r$ r$ 7.464,00 (sete mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais) 
+ gerente de contas, estimado anual. foro: Belém-Pa. data da assinatu-
ra:24.02.2022. Endereço da contratada: cNPJ sob o nº 17.554.417/0001-
07 av. Tancredo Neves, 1186, Ed. catabas center, Salas 601 e 602, cami-
nho das árvores Salvador-Ba. cEP 41.820-.
ordenador de despesas: Euripedes reis da cruz filho.

Protocolo: 766938

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 072/2022– arcoN-Pa, 23 de FeVereiro 2022. o 
diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos do 
Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei nº 
6.099, de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei nº 
6.838, de 20 de fevereiro de 2006 e considerando o disposto no art. 74 da 
lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; rESolVE: i – coNcEdEr férias 
regulamentares aos servidores abaixo:

MatrÍcULa NoMe PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo de GoZo

5947475/1 adilSoN TaMaNQUEira lEÃo 01/04/2020 – 31/03/2021 03/03/2022 a 12/03/2022

5948105/1 HaliME farES aKEl 15/04/2019 – 14/04/2020 02/03/2022 a 31/03/2022

54182700/1 fErNaNdo aUGUSTo SoUZa PiNHo 16/01/2021 – 15/01/2022 03/03/2022 a 01/04/2022

3278140/1 arTHUr rUBENS raBElo MarTiNS 16/03/2021 – 15/03/2022 01/04/2022 a 30/04/2022

5946646/1 rEGiNaldo GUiMaraES BriTo 14/02/2021 – 13/02/2022 01/04/2022 a 30/04/2022

5948090/1 lUZilENE SoUZa SilVa 05/04/2021 – 04/04/2022 05/04/2022 a 04/05/2022

5937126/ 2 aldENor dE JESUS QUEiroZ JUNior 05/04/2021 – 04/04/2022 05/04/2022 a 04/05/2022

54180861/1 GErSoN aNToNio JoSE liSBoa 01/07/2019 – 30/06/2020 15/04/2022 a 29/04/2022

ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. rEGiSTrE-
SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo/diretor 
Geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 766749

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

aPostiLaMeNto
.

coNtrato Nº 113/2020 – sedaP.
data de assinatura: 03/03/2022
objeto: alteração de dotação orçamentária: incluir a ação: 8338.
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 766858

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

3º terMo aditiVo ao coNVÊNio N° 01/2018 - sedaP
data de assinatura: 28/02/2022
objeto: Prorrogação do prazo de vigência do convênio nº 01/2018-SEdaP, 
até 28/02/2023.
convenente: EMPrESa BraSilEira dE PESQUiSa aGroPEcUária - EMBraPa
Endereço: av. Enéas Pinheiro, s/n, Bairro: Marco, Belém-Pa, cEP: 66095-100.
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 766714

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 114/2022
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria 
Nº 278/2019. BENEficiário: andrio andrade de andrade. carGo: 
coordernador da coPaN. MaTrÍcUla: 5962909 . oriGEM: Belém/Pa. 
dESTiNo: castanhal, Primavera e Tracuateua/Pa. oBJETiVo: realizar 
fiscalização de Execução do Projeto ProMEBUll. PErÍodo: 07 a 09/03/ 
2022 Nº dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia). ordENador: rosivaldo Batista/
diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Portaria de diÁrias Nº 115/2022
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria 
Nº 278/2019. BENEficiário: Grayce Maria da Silva costa. carGo: 
coordenadora de capanema. MaTrÍcUla: 8061974-3. oriGEM: 
capanema. dESTiNo: Belém. oBJETiVo: reunião com o Secretário 
Giovanni Queiróz e com a diretora, antonia aleixo, da agricultura familiar.
. PErÍodo: 07 a 08/03/2022. Nº dE diáriaS:  1 ½ (uma e meia). 
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Portaria de diÁrias Nº 116/2022
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria 
Nº 278/2019. BENEficiário: oscar fernando Batista. carGo: Médico 
Veterinário. MaTrÍcUla: 225608. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: 
castanhal, Primavera e Tracuateua/Pa. oBJETiVo: realizar fiscalização 
de Execução do Projeto ProMEBUll. PErÍodo: 07 a 09/03/ 2022 Nº dE 
diáriaS: 2 ½ (duas e meia). ordENador: rosivaldo Batista/diretor 
administrativo e financeiro/SEdaP

Portaria de diÁrias Nº 117/2022
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019. BENEficiário: augusto Solano lobo Peralta. carGo: fiscal 
Estadual agropecuário. MaTrÍcUla: 54185758/1. oriGEM: Belém/Pa. 
dESTiNo: castanhal, Primavera e Tracuateua/Pa. oBJETiVo: realizar 
fiscalização de Execução do Projeto ProMEBUll. PErÍodo: 07 a 09/03/ 
2022 Nº dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia). ordENador: rosivaldo Batista/
diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Portaria de diÁrias Nº 123/2022
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019. BENEficiário: flávio das Neves Silva. carGo: Tec. agrícola. 
MaTrÍcUla: 24660-1 . oriGEM: castanhal/Pa. dESTiNo: Quatipuru/Pa. 
oBJETiVo: realizar monitoramento e avaliação do cumprimento do Termo 
de fomento n°002/2018 entre SEdaP/ a associação dos agricultores e 
aquicultores de Quatipuru-aSSaGriaQUiQ. PErÍodo: 09 a 10/03/2022. 
Nº dE diáriaS:  1 ½ (uma e meia). ordENador: rosivaldo Batista/
diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Portaria de diÁrias Nº 135/2022
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria 
Nº 278/2019. BENEficiário:  luiz de frança oliveira Moura. carGo: 
agente de artes Práticas . MaTrÍcUla: 12327/1 . oriGEM: Belém/Pa. 
dESTiNo: castanhal, Primavera e Traquateua/Pa.  oBJETiVo: dar apoio 
ao Coordenador e aos Técnicos, para realizar fiscalização de execução do 
projeto ProMEBUll, Nº dE diáriaS:  2 ½ (duas e meia). ordENador: 
rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 766841
Portaria de diÁrias Nº 130 /2022

fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019. BENEficiário: Bruna Gomes ribeiro Santos. carGo: Técnica 
em infraestrutura- arquiteta. MaTrÍcUla: 80845779.  oriGEM: Belém/Pa. 
dESTiNo: Salvaterra, Soure, cachoeira do arari/Pa. oBJETiVo: fiscalizar 
as Pendências de obras do Programa água para todos nas comunidades, 
visando entrega de obra. PErÍodo: 07 a 11/03/2022. Nº dE diáriaS: 4 
½ (quatro e meia). ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo 
e financeiro/SEdaP

Portaria de diÁrias Nº 131/2022
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria 
Nº 278/2019. BENEficiário: Pedro Paulo Gonçalves rodrigues carGo: 
Gerente MaTrÍcUla: 5962686/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: 
Marabá/Pa. oBJETiVo: Participar  como palestrante na programação do 
programa TErriTÓrioS SUSTENTáVEiS, a realizar-se  no município de 
Marabá.PErÍodo: 08 a 09/03/2022. Nº dE diáriaS:  1 ½ (uma e meia). 
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP
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Portaria de diÁrias Nº 132/2022
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019. BENEficiário: Brandon Washington Souza almeida. carGo: 
Supervisor regional. MaTrÍcUla: 5947779-1 . oriGEM: Paragominas/Pa. 
dESTiNo: Ulianópolis e dom Eliseu/Pa. oBJETiVo: intermediar de forma 
logística o fomento de produção rural de modo intermunicipal. PErÍodo: 
09 a 11/03/2022. Nº dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia). ordENador: 
rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Portaria de diÁria Nº 133/2022
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria 
Nº 278/2019 BENEficiário: renildo Viana castro carGo: assistente  
administrativo/SEdaP MaTrÍcUla: 55586644 oriGEM: Belém/Pa 
. dESTiNo: Barcarena, abaetetuba e igarapé-Miri; Moju; Tailândia; 
Mocajuba e Baião/Pa oBJETiVo: acompanhar o Sr. Secretário em visita 
aos Secretários de agricultura e prefeitos para ajustes do Programa 
Territórios Sustentáveis.  PErÍodo: 05 a 07/03/2022 Nº dE diáriaS: 2 
½ (duas meia) ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e 
financeiro/SEdaP

Portaria de diÁria Nº 134/2022
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: 
decreto Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – 
PorTaria Nº 278/2019 BENEficiário: Gabriel foro Siqueira carGo: 
Supervisor MaTrÍcUla: 5962882/1. oriGEM:Belém/Pa . dESTiNo: 
Barcarena, abaetetuba e igarapé-Miri; Moju; Tailândia; Mocajuba e Baião/
Pa oBJETiVo: acompanhar o Sr. Secretário em visita aos Secretários de 
agricultura e prefeitos para ajustes do Programa Territórios Sustentáveis.  
PErÍodo: 05 a 07/03/2022 Nº dE diáriaS: 2 ½ (duas meia) ordENador: 
rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 767072

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 430 de 28 de dezembro de 2021 - Publicado no doE nº 
34.814 em 29/12/2021, Protocolo: 746925.
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 766652

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo de Uso Nº 041/2022
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE GoiaNÉSia do Pará.
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UM) TraTor aGrÍcola PlaTaforMado, dE ro-
daS, coM PlaiNa, 3cil., 75cV, 4X4, diESEl.
daTa dE aSSiNaTUra: 24/02/2022
ViGÊNcia: 24/02/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 766653
terMo de cessÃo de Uso Nº 055/2022

cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE SaNTa iZaBEl do Pará.
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UM) TraTor aGrÍcola PlaTaforMado, dE ro-
daS, 3cil., 75cV, 4X4, diESEl, 8 VElocidadES.
daTa dE aSSiNaTUra: 03/03/2022
ViGÊNcia: 03/03/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 767052

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa

atos adMiNistratiVos
EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida(S) PElo 
ilMo. Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, 
NoS aUToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNEroSa 
(coMPra) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

040101832/2020 iValdo aNGElo 
ciNTra JUNior faZENda VÓ HElENa 797,5302 

Ha MoJU/Pa 0999/2022

Belém (Pa), 03/03/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 766671

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa

EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida(S) PElo 
ilMo. Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, 
NoS aUToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNEroSa 
(coMPra) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2018/61371 SiMoNE rESENdE SoarES 
ZaNcaNEr faZENda GUrUPi 586,9584ha UliaNÓPoliS 625/2022

TorNar SEM EfEiTo a Portaria n° 598 de 22 de fevereiro de 2022, publi-
cada no Diário Oficial n° 34.873/2021 de 23 de fevereiro de 2022
Belém (Pa), 03/03/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 766720
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo ilMo. 
Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS aU-
ToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNEroSa 
(doaÇÃo) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria
2016/213843 MaNoEl BriTo dE aSSiS SÍTio caSTaNHo 36,5151ha BraGaNÇa 627/2022

Belém (Pa), 03/03/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 766736
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida(S) PElo 
ilMo. Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, 
NoS aUToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNEroSa 
(coMPra) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2012/290938 EVaNdro aNdradE 
dalMaSo faZENda TiMÓTEo 872,8749ha ParaGoMiNaS 626/2022

Belém (Pa), 03/03/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 766730
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo ilMo. 
Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS aU-
ToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNEroSa 
(doaÇÃo) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2021/1112633 iSaiaS dE SoUZa SiTio Boa ESPE-
raNÇa 36,5917ha ParaUaPEBaS 628/2022

2008/558108 Maria aParEcida SilVa 
SaNToS

SÍTio NoSSa SENHo-
ra aParEcida 54,7031ha ParaUaPEBaS 629/2022

2021/1083945 ErENilSoN fraNciSco 
SoarES SiTio EfrEN 26,0800ha ParaUaPEBaS 630/2022

2008/557842 adEMar fErrEira SoliS SÍTio roNdoN 97,5182ha ParaUaPEBaS 631/2022

Belém (Pa), 03/03/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 766871
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida(S) PElo 
ilMo. Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, 
NoS aUToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNEroSa 
(coMPra) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

010400007/2021
JoSE fraNciSco 

fiGUEirEdo E 
SilVa

faZENda Sao MiGUEl 1233,5393 Ha alMEiriM/Pa 1000/2022

010400005/2021 GilSoN SilVEira faZENda SaNTa Maria 1436,1834 Ha alMEiriM/Pa 1002/2022

010400006/2021 GUSTaVo da SilVa 
SilVEira faZENda SÃo MiGUEl 1485,1763 Ha alMEiriM/Pa 1003/2022

Belém (Pa), 03/03/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 766953

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 0616/2022
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 2022/190993 e Memº 007/SPJ, de 15/02/2022



diário oficial Nº 34.880   61Sexta-feira, 04 DE MARÇO DE 2022

r  E  S  o  l  V  E:
i - coNcEdEr de acordo com o art. 98, da lei nº 5.810 de 24.01.94, 
30 (trinta) dias de licença Premio, à servidora Maria dE fáTiMa Mar-
TiNS caVada MoNTEiro, matrícula nº 327417/2, advogada, no perío-
do de 15.02.2022 a 16.03.2022,correspondente ao período aquisitivo de 
03.08.2000 a 02.08.2003.
Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará– iTErPa, em 25 de 
fevereiro de 2022.

Protocolo: 767038

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 0617/2022
o Presidente do instituto de Terras do Pará - iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere a lei Estadual nº 4.584, de 08 de outubro de 1975 e;
considerando o PaE nº 2022/190993-SPJ e Mem º 007/22 de 15.02.2022;
r  E  S  o  l  V  E:
i - dESiGNar o servidor raiMUNdo NoNaTo rodriGUES BarroS, Procura-
dor autárquico, matrícula nº 55589432/1, para responder pela sub- Procura-
doria de Processos Judiciais– SPJ, deste instituto, no período de 15.02.2022 
a 16.03.2022, na ausência da titular, Maria dE fáTiMa MarTiNS caVada 
MoNTEiro, matrícula nº 327417/2, por motivo de licença Prêmio.
Publique-se
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, 25 de 
fevereiro de 2022 

Protocolo: 767034

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 618/22 de 25/02/2022
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipio:Tailândia
Periodo: 08 a 13/03/2022(5,5) diárias
Servidor:
-8084-5070/1-Karilene do Socorro Quaresma de Queiroz Bittencourt-Técnico/dEaf
Periodo:  08/03/2022 a 06/04/2022(29,5) diárias
Servidores:
-5957-270/1-Mauro antonio cavaleiro de Macedo rodrigues- Técnico/dEaf
-5558-7481/1-James dean Soares da Silva-assist.Técnico/dEaf
-3168-131/1-José Eli da costa-Engenheiro
-3167-305/1-Huguaraci araujo dias-Tec.agrimensor
-3168-140/1-rui José carvalho de almeida- Tec.agrimensor
-5961-663/1-felipe Melo da costa- Técnico/dEaf
-3165-612/1-João Guilherme da Silva Queiroz-assist.Técnico
-5934-128/2-Ederlan flexa do Nascimento-Motorista
-3156-729/1-rui Jorge Nascimento alves- Motorista
-ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 766904

.

.

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ

editaL
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, de acordo com o art. 08º do 
decreto Nº 1.191/2020, torna público que os interessados abaixo relaciona-
dos estão requerendo a compra de terras, com as seguintes especificações:

ord Processo iNteressado iMÓVeL Área (ha) LocaLiZaÇÃo MUNiciPio

1  062804167/2021 lUiZ oMar cardoSo 
PiNHEiro

faZENda 
PiNHEiro 107,5050

rodoVia Pa 124,ES-
Trada do riacHo, 

KM 07
oUrEM

2 020400189/2021 HUGo cirilo fEr-
NaNdES

faZENda 
SaNTaNa 183,8852 raMal do KM 19 ToMÉ-aÇU

3 010301452/2020 Mario SoUSa da 
crUZ SÍTio ParaÍSo 62,6224 MarGEM dirEiTa do 

rio iNHaNGaPÍ caSTaNHal

4 102207230/2021 roGÉrio SaNToS dE 
SoUZa

cHácara ViTÓ-
ria rÉGia 2 54,9751

rodoVia Pa 140 
KM 23, raMal SÃo 

ToMÉ

SaNTo 
aNToNio do 

TaUá

5 052702285/2021 Baiardo HENriQUES 
GoMES

faZENda 
BoNaNZa 1.489,29 rodoVia Pa-256 ParaGoMi-

NaS

fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação 
deste Edital para impugnações. após o decurso do prazo assinalado, não 
havendo contestação, será dada continuidade a tramitação dos processos 
visando a concretização da regularização fundiária dos requerentes.
Belém (Pa), 03.03.2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora dEaf

Protocolo: 766678
 Portaria Nº 621/2022

o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso  das  
atribuições que lhe são conferidas no artigo 5º, alínea “b” da lei Estadual 
nº 4.584, de 08 de outubro de 1975, e;

coNSidEraNdo o PaE nº 2022/135216, datado de 02/02/2022
r E S o l V E:
aUToriZar a concessão de ajuda de custo ao servidor Hugo lopes Tei-
xeira, Técnico-dEaf, no  município de Juruti, conforme art.4º, parágrafo 
único do decreto Estadual nº 0734, de 07 de abril de 1992, haja vista que o 
período de viagem do servidor irá ultrapassar o limite fixado na legislação.

 Mat. NoMe carGo PerÍodo  diÁrias
VaLor

totaL r$

5918157/2 Hugo lopes Teixeira Téc.-dEaf 12 a 18/03/2022 7,0 1.661,66
 
Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos 
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, em 03 
de março de 2022.
 

Protocolo: 766913

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

o GereNte eXecUtiVo do NÚcLeo de GereNciaMeNto do ParÁ 
rUraL - NGPr, no uso de suas atribuições legais. considerando, os ter-
mos do Processo administrativo nº 2022/94610, cujo objeto é aQUiSiÇÃo 
DE MOTONIVELADORA E ROÇADEIRA COSTAL, conforme especificações, 
estimativas de quantidades e valores contidos do anexo Termo de refe-
rência que integra o presente edital. resolve HoMoloGar o resultado 
do Pregão Eletrônico nº 01/2022, em favor das empresas Wc VEÍcUloS 
& MaQUiNaS lTda, cNPJ: 21.744.769/0001-94, vencedora do item 01, 
cujo o objeto é a aquisição de 01 motoniveladora no valor global de r$ 
848.800,00 (oitocentos e quarenta e oito mil oitocentos reais). PHB dE 
araUJo, cNPJ: 19.018.948/0001-00, vencedora do item 02 cujo o objeto 
são 205 roçadeiras no valor global de r$145.345,00,00 (cento e quarenta 
e cinco mil trezentos e quarenta e cinco reais).

Protocolo: 766947

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 852/2022 - adeParÁ, 
de 25 de FeVereiro de 2022.

o dirETor GEral da aGENcia dE dEfESa aGroPEcUaria do ESTado 
do Pará- adEPará, no uso de suas atribuições que lhe confere o art.2º da 
lei Estadual nº6.482, de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo o que preconiza a lei Estadual nº 6.712, de 14 de ja-
neiro de 2005, que institui a defesa Sanitária animal no Estado do Pará 
e o decreto Estadual regulamentador, nº2118, de 27 de março de 2006, 
que estabelecem as medidas estratégicas necessárias para a manutenção 
de saúde animal e preservação dos interesses da economia estadual e da 
saúde pública;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 129 do Ministério de agricultura, Pecuária 
e abastecimento, de 08 de novembro de 2017, do Programa Nacional 
de Erradicação e Preservação da febre aftosa, observando-se na sua 
composição os critérios de compartilhamento de responsabilidades entre 
os vários segmentos do setor público, privado e não governamental;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 3070/2020 de 21/09/2020 da 
aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado Pará, publicada no 
doE nº 34.352/2020 de 22/09/2020, de instituição da Equipe Gestora 
Estadual composta por instituições das esferas públicas e privadas com 
representação local no Estado do Pará, com objetivo de contribuir nas 
diretrizes, estratégias, metas e planejamento para garantir a execução 
das ações contempladas no Plano Estratégico 2017-2026 do Programa 
Nacional de Erradicação e Prevenção da febre aftosa no Estado do Pará, e 
organizar e manter condições sustentáveis para garantir o status de país 
livre da febre aftosa sem vacinação com reconhecimento internacional e 
ampliar as zonas livres sem vacinação;
rESolVE:
dESiGNar a servidora Márcia BaTiSTa PENNa (Matrícula nº 5871115/3) 
para responder pela coordenação da Equipe Gestora Estadual do Plano 
Estratégico 2017-2026 do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção 
da febre aftosa no âmbito do Estado do Pará, e iNdicar os servidores 
listados a seguir ao Grupo de apoio à citada coordenação:
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PoLo Áreas de aBraNGÊNcia serVidores
1 regionais almeirim e Breves - dráucia darlen Silva Gouveia (Mf: 57216618/2)
2 regionais abaetetuba e Soure - Kelly cristiny Gomes da Paixão albuquerque (Mf: 57209646/2)

3 regionais castanhal, capanema 
e capitão Poço

- auricélia do Socorro Souza araújo (Mf: 5869560/3)
- cleane Pantoja Pessoa (Mf: 54180050/2)
- Gerlan Matos alvarenga (Mf: 57201611/2)

4 regionais Paragominas e rondon 
do Pará

- auricélia do Socorro Souza araújo (Mf: 5869560/3)
- felipe Baraldi Sobral (Mf: 57225387/1)

5 regionais Marabá, São Geraldo 
do araguaia e Tucuruí

- Jocélia fernandes e Silva (Mf: 57223651/1)
- lutero de andrade oliveira (Mf: 54185791/1)

- Sérgio luís amaral (Mf: 54186801/1)

6 regionais redenção, Tucumã e 
Xinguara

- Betânia Batista da Silva antunes (Mf: 5902113/1)
- fabiana Possato (Mf: 57215435/2)

- renata Pereira da Silva Marques (Mf: 8400838/2)

7 regionais Novo Progresso, itaitu-
ba e altamira

- ana Paula Pinto (Mf: 57234480/1)
- andré reale Simões (Mf: 57218065/2)
- celijane diniz e Silva (Mf: 54185761/1)

8 regionais oriximiná e Santarém - roberta ferreira fulco Gonçalves de azevedo (Mf: 57216912/2)
- anderson carvalho de araújo (Mf: 6403705/1)

rEVoGar a PorTaria Nº 3.241/2020 de 29/09/2020 publicada no doE 
nº 34.359 de 30/09/2020, de nomeação da servidora SaMYra alVES 
alBUQUErQUE dE liMa (Matrícula nº 57200257/2) à coordenação da 
Equipe Gestora Estadual.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo - diretor Geral - adEPará

Protocolo: 767008

.

.

errata
.

errata da Portaria 8197/2021, PUBLicada 
dia 13/12/2021

onde se lê: origem: florESTa do araGUaia/Pa.
Leia-se: origem: JacarEacaNGa/Pa.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 766686

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

7º terMo aditiVo
coNtrato Nº 09/2017

Valor ToTal: r$ 5.346.456,96
ViGÊNcia: 02/03/2022 à 01/03/2023
claSSificaÇÃo do oBJETo: contratação de empresa para prestação de 
serviço de abastecimento de combustível de unidades consumidoras, cus-
tomizado e gerido pela administração Pública Estadual.
JUSTificaTiVa: Prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) meses.
coNTraTada: TicKET SolUÇÕES HdfGT S.a, cNPJ nº 03.506.307/0001-57.
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo - diretor Geral adEPará.

Protocolo: 763056
Processo n° 2019/605967

1° terMo aditiVo
coNtrato Nº 16/2021 

Valor Mensal: r$ 1.584,74
Valor Total: r$ 19.016,88
ViGÊNcia: 01/03/2022 à 28/02/2023
claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de imóvel no munícipio de rio Maria
JUSTificaTiVa: Prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) meses 
e reajuste de valor contratual
coNTraTado: BElMar MESSiaS da SilVa
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 758427

diÁria
.

Portaria: 0827/2022 objetivo: Participar da feira internacional de car-
ne e de resíduos na EXPoMEaT.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BElÉM/Pa destino: SÃo PaUlo/SP Servidor: 54189457/ 
JaMir JUNior ParaGUaSSÚ MacEdo (dirETor GEral) / 4,5 diáriaS / 
14/03/2022 a 18/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 766662
Portaria: 0828/2022 objetivo: realizar buscas aos inadimplentes com a 
vacinação contra brucelose do 2º semestre de 2021 na região da caiP. a 
solicitação de diárias se faz necessária, pois as regiões as quais serão rea-
lizados os treinamentos são regiões muito distantes da sede do município, 
e o período chuvoso dificulta e atrasa o nosso deslocamento, requerendo 
maior cautela durante o trajeto e pernoite na região.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: ParaGoMiNaS/Pa destino: ParaGoMi-
NaS/Pa Servidor:54181050/arliNEa Maria MoTa rodriGUES (MÉdico 
VETEriNário) / 3,5 diáriaS / 15/03/2022 a 18/03/2022.ordenador: JE-
ffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 766665
Portaria: 0829/2022 objetivo: realizar reunião com a comissão de ava-
liação de desempenho do Pccr da adEPará e entrega das avaliações.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: ParaGoMiNaS/
Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 5861667/JoSiNo filHo GoMES doS 
SaNToS (GErENTE rEGioNal) / 1,5 diária / 03/03/2022 a 04/03/2022.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 766667

Portaria: 0832/2022 objetivo: realizar o treinamento e capacitação de agen-
tes vacinadores de brucelose no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: ParaGoMiNaS/Pa destino: MÃE do rio/Pa Servidor: 
6300451/ dEriValdo BarBoSa dE liMa (aUXiliar dE caMPo) / 0,5 diária / 
08/03/2022 a 08/03/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 766687
Portaria 0833/2022 objetivo realizar busca de inadimplentes em 12 pro-
priedades no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
rio Maria/Pa destino: florESTa do araGUaia/Pa Servidor: 57175962/ 
EUfraSio JacoME dE MoUra filHo (MÉdico VETEriNário) / 1,5 diária / 
03/03/2022 a 04/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 766692
Portaria: 0831/2022 objetivo: realizar a busca aos inadimplentes da 
vacinação de Brucelose no município. Se faz necessário as diárias por se 
tratarem de 311, em anexo, propriedade e algumas estarem localizadas a 
mais de 100km da sede do município, precisando adentrar por abel figuei-
redo. Sendo necessário pernoitar fora do município.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: roNdoN do Pará/Pa. destino: roN-
doN do Pará/Pa. Servidor: 5960871/ EMilY dE Sá BoTElHo (aGENTE 
fiScal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 21/02/2022 a 25/02/2022. or-
denador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 766680
Portaria: 0830/2022 objetivo: realizar visita técnica e administrativa 
nas UVl.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: ParaGo-
MiNaS/Pa destino: aUrora do Pará, iPiXUNa do Pará, MÃE do rio, 
UliaNÓPoliS/Pa Servidor: 5861667/JoSiNo filHo GoMES doS SaNToS 
(GErENTE rEGioNal) / 4,5 diáriaS / 07/03/2022 a 11/03/2022.ordena-
dor: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 766670
Portaria: 0834/2022 objetivo: Participar da feira internacional de carne 
e de resíduos na EXPoMEaT.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: BElÉM/Pa destino: SÃo PaUlo/SP Servidor: 57175057/ dENiS 
ViNiciUS rodriGUES rENaUlT (cHEfE dE GaBiNETE) / 4,5 diáriaS / 
14/03/2022 a 18/03/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 766696
Portaria: 0835/2022 objetivo: realizar supervisão das atividades téc-
nicas pertinentes aos Programas Sanitários da defesa animal da adEPa-
ra.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: XiNGUara/
Pa destino: rEdENÇÃo/Pa Servidor: 5902113/ BETÂNia BaTiSTa da 
SilVa aNTUNES (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 
14/02/2022 a 18/02/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 766702
Portaria: 0839/2022 objetivo: Participar da feira internacional de carne e 
de resíduos na EXPoMEaT e reunir com docente da Universidade de São Pau-
lo - USP.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa 
destino: SÃo PaUlo/SP Servidor: 51855627/JEffErSoN PiNTo dE oliVEira 
(dirETor(a) dE dEfESa E iNSPEÇÃo aNiMal) / 5,5 diáriaS / 14/03/2022 
a 19/03/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 766739
Portaria: 0840/2022 objetivo: Participar de capacitação técnica sobre Siste-
mas aplicados nos programas fitossanitários e atualização dos procedimentos de 
fiscalização.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: SÃO DOMIN-
GoS do araGUaia/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 57189731/ daNiEllY 
BUSaTo GUiNHaZi (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 6,5 diáriaS / 06/03/2022 a 
12/03/2022. ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 766740
Portaria: 0841/2022 objetivo: Participar de capacitação técnica sobre “Sis-
temas aplicados nos programas fitossanitários e atualização dos procedimen-
tos de fiscalização.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: 
caPiTÃo PoÇo/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 54192707/ ENGEl Bla-
GiTZ cicHoVSKi (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 6,5 diáriaS / 06/03/2022 a 
12/03/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 766743
Portaria: 0838/2022 objetivo: realizar atividades de busca a inadim-
plentes da campanha contra febre aftosa, etapa novembro de 2021 e aber-
tura de cadastro de propriedade rural.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: rUrÓPoliS/Pa destino: PlacaS/Pa Servidor: 
54187034/WaldEir alEXaNdrE TEiXEira da SilVa (TÉcNico EM aGro-
PEcUária) / 4,5 diáriaS / 01/03/2022 a 05/03/2022.ordenador: JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 766725
Portaria: 0836/2022 objetivo: realizar Vistoria Técnica em estabeleci-
mentos de leite. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
BElÉM/Pa destino: MaraBá, NoVo rEParTiMENTo, ParaUaPEBaS/Pa 
Servidor: 5689422/ Moacir VaScoNcEloS BarBoSa filHo (fiScal 
ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 6,5 diáriaS / 
06/03/2022 a 12/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 766712
Portaria: 0837/2022 objetivo: realizar vigilância em propriedades ru-
rais de maior risco para febre aftosa, localizadas no município.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: XiNGUara/Pa destino: áGUa 
aZUl do NorTE/Pa Servidor: 5902113/ BETÂNia BaTiSTa da SilVa aN-
TUNES (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 22/02/2022 
a 24/02/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 766719
Portaria: 0842/2022 objetivo: Participar de capacitação técnica sobre Siste-
mas aplicados nos programas fitossanitários e atualização dos procedimentos 
de fiscalização.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: TOMÉ-A-
ÇU/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 57223365/ carloS WilSoN SaNTiaGo 
carNEiro (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 6,5 diáriaS / 06/03/2022 
a 12/03/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 766766
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Portaria: 0843/2022 objetivo: realizar palestra de capacitação técnica so-
bre Sistemas aplicados nos programas fitossanitários e atualização dos pro-
cedimentos de fiscalização.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. 
origem: BElÉM/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 57189755/aNa THaiS 
SoUZa dE lEÃo (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 7,5 diáriaS / 05/03/2022 a 
12/03/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 766774
Portaria: 0844/2022 objetivo: Participar da capacitação técnica sobre Siste-
mas aplicados nos programas fitossanitários e atualização dos procedimentos 
de fiscalização.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: SAN-
TarÉM/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 00010499/cloViS aNToNio Villa-
corTa VaScoNcEloS (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 7,5 diáriaS / 06/03/2022 
a 13/03/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 766801
Portaria: 0847/2022 objetivo: dar apoio na capacitação técnica sobre 
Sistemas aplicados nos programas fitossanitários e atualização dos proce-
dimentos de fiscalização. Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. 
origem: BElÉM/Pa destino: MaraBá/Pa. Servidor: 3174832/Maria iriS 
SaMPaio dE MElo (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 7,5 diáriaS / 05/03/2022 a 12/03/2022.ordenador: Ja-
Mir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 766882
Portaria: 0848/2022 objetivo: Participar de capacitação técnica sobre 
“Sistemas aplicados nos programas fitossanitários e atualização dos proce-
dimentos de fiscalização”.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. 
origem: alTaMira/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 5888158/caSSio 
Polla (fiScal ESTadUal aGroPEcUário)/ 6,5 diáriaS / 06/03/2022 a 
12/03/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 766901
Portaria: 0846/2022 objetivo: realizar Palestra de capacitação técni-
ca sobre Sistemas aplicados nos programas fitossanitários e atualização 
dos procedimentos de fiscalização.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 
145/149.origem: BElÉM/Pa destino: MaraBá/Pa.Servidor: 54185728/
Maria alicE alVES THoMaZ liSBoa (fiScal ESTadUal aGroPEcUá-
rio) / 7,5 diáriaS / 05/03/2022 a 12/03/2022.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 766853
Portaria: 0845/2022 objetivo: coordenar a capacitação técnica sobre 
Sistemas aplicados nos programas fitossanitários e atualização dos proce-
dimentos de fiscalização.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
origem: BElÉM//Pa destino: MaraBá/Pa.Servidor: rG 5906722/ KariNa 
cardoSo NUNES (GErENTE) / 7,5 diáriaS / 05/03/2022 a 12/03/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 766814
Portaria: 0851/2022 objetivo: dar apoio na capacitação técnica sobre “Sis-
temas aplicados nos programas fitossanitários e atualização dos procedimen-
tos de fiscalização”.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: 
BElÉM/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 54187046/aNa EliSa dE SoUZa 
MoNTEiro (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 7,5 diáriaS / 05/03/2022 a 
12/03/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 766948
Portaria: 0850/2022 objetivo: dar apoio ao fEa no atendimento de 
suspeita de síndrome neurológica no município de Barcarena.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ToMÉ-aÇU/Pa destino: Bar-
carENa/Pa Servidor: 57223365/ carloS WilSoN SaNTiaGo carNEi-
ro (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 15/02/2022 a 
16/02/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 766942
Portaria: 0849/2022 objetivo: Participar de capacitação técnica sobre 
“Sistemas aplicados nos programas fitossanitários e atualização dos proce-
dimentos de fiscalização”.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. 
origem: rEdENÇÃo/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 5869684/ adra 
daVid aNToNio (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 6,5 diáriaS /06/03/2022 
a 12/03/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 766935

.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

errata
.

Fica retiFicado Na coNVocaÇÃo dos coNseLHeiros 
Fiscais – ceasa/Pa, PUBLicada No doe Nº 34.876 

de 25/02/2022.
onde lê-se: dia 14 de março do corrente ano
Leia-se: dia 18 de março do corrente ano

Fica retiFicado Na coNVocaÇÃo dos coNseLHeiros 
adMiNistratiVos – ceasa/Pa, PUBLicada No doe 

Nº 34.876 de 25/02/2022.
onde lê-se: dia 16 de março do corrente ano
Leia-se: dia 21 de março do corrente ano
diretor Presidente da cEaSa/Pa

Protocolo: 767108

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

coNtrato adMiNistratiVo de serVidor teMPorÁrio
aUToriZaÇÃo: coNTraTaÇÃo TEMPorária EM caráTEr dE SUBSTiTUi-
ÇÃo, aUToriZada EM 27/07/2021, aTraVÉS do ProcESSo Nº 2021/641804 
- SEMaS, NÃo acarrETaNdo acrÉSciMo dE dESPESa ao Erário.
PErÍodo: 03/03/2022 a 02/03/2023
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE iNforMáTica-ciência da computação
SErVidor: lUcaS doS SaNToS fUrTado

coNtrato adMiNistratiVo de serVidor teMPorÁrio
aUToriZaÇÃo: coNTraTaÇÃo TEMPorária EM caráTEr dE SUBSTiTUi-
ÇÃo, aUToriZada EM 13/09/2021, aTraVÉS do ProcESSo Nº 2021/841449 
- SEMaS, NÃo acarrETaNdo acrÉSciMo dE dESPESa ao Erário.
PErÍodo: 03/03/2022 a 02/03/2023
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE-Engenharia Química
SErVidor: alEX loPES ValENTE
fUNÇÃo:TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica-ciências contábeis
SErVidor: cHarlES liMa dE SoUZa
ordENador dE dESPESa: lilia Marcia raMoS rEiS - diretora de Ges-
tão administrativa e financeira

Protocolo: 766280
Portaria Nº 00270/2022 - GaB/seMas 

22 de FeVereiro de 2022.
objetivo:Subsidiar emissão de Parecer Técnico do processo de licencia-
mento ambiental do empreendimento citado no referido plano: 04/2022,
localizados nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: castanhal/Pa
Período: 08/03/2022 – ½ diária.
Servidores:
- 5955123/1- daNiEllE dE liMa fariaS- (Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
- 5963826/1- lETÍcia doS SaNToS coSTa - (Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
- 57191823/3 - JoYSE TaTiaNE SoUZa doS SaNToS - (Técnico Em Gestão 
de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 764207

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 00319/2022-GaB/seMas, de 03.03.2022
Servidora: lUciaNa dE alMEida BorGES
cargo: Secretário de diretoria
Matrícula: 6403657/2
i – dESiGNar, a servidora para responder pela Gerência, durante o impe-
dimento da titular MilZa SErrao dE oliVEira, matrícula nº 57195188/4, 
de férias no período de 07/03/2022 a 26/03/2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 766960

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de reaBertUra de LicitaÇÃo
LeiLÃo Nº 001/2022

oBJETo: alienação de Produtos florestais apreendidos pela SEMaS, con-
forme disposições do Edital e informações constantes no anexo i (relação 
dos Produtos florestais);
ProcESSo: N° 2022/49154
daTa da aBErTUra: 21/03/2022
Hora da aBErTUra: a partir das 10:00 h (horário local)
local da SESSÃo: No auditório da SEdE da Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade – SEMaS/Pa, com sede na Trav. lomas Valen-
tinas nº 2717, Bairro do Marco, cEP: 66.093-677, Belém-Pa.
EdiTal: Poderá ser obtido no site da SEMaS/Pa, www.semas.pa.gov.br ou 
no site www.compraspara.pa.gov.br.
Belém-Pa, 04 de março de 2022
aZiEl MoraES da lUZ
lEiloEiro adMiNiSTraTiVo - SEMaS/Pa

Protocolo: 766862

diÁria
.

Portaria Nº 00273/2022 - GaB/seMas 
22 de FeVereiro de 2022.

Objetivo: Realizar ação de fiscalização ambiental durante o período de de-
feso da Bacia Hidrográfica do rio Tocantins, especificamente na região do 
Mosaico de Unidades de conservação do lago.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Marabá/Pa
destino: Tucuruí, Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, Novo reparti-
mento, Nova ipixuna, itupiranga, Marabá e Belém/Pa
Período:16/02 a 27/02/2022 – 11 e ½ diárias.
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Servidor:
- 5931888/2 - alEX da SilVa coSTa - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 764324
Portaria Nº 0298/2022 – GaB/seMas 

24 de FeVereiro de 2022.
objetivo: Vistoria Técnica no empreendimento Guamá Tratamento de resí-
duo, aterro sanitário localizado no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marituba/Pa
Período: 16/03/2022 – ½ diária.
Servidores:
- 5952142/1 - GUSTaVo NEVES SilVa - (Técnico em Gestão de Meio am-
biente)
- 7060162/3 - SMiTH caMPoS dE alBUQUErQUE - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 57175253/1 - WElliNGToN PrESTES liMa NaSciMENTo - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 765715
Portaria Nº 0301/2022 - GaB/seMas 

25 de FeVereiro de 2022.
objetivo: realizar a instalação dos Pontos Eletrônicos nos NUrES.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Santarém/Pa e itaituba/Pa.
Período: 06/03 a 13/03/2022 – 07 e ½ diárias
Servidores:
- 5901938/4 - ViTor MaroNE TEiXEira liSBoa - (Secretário de diretoria)
- 57175438/ 1 - adEliNa dE JESUS oliVEira SilVa - (auxiliar opera-
cional)
- 5961345/1 - allYSoN dYoGo doS SaNToS KlEN- (Técnico em Gestão 
de informática)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 765944
Portaria Nº 00155/2022 - GaB/seMas 

10 de FeVereiro de 2022.
Objetivo:Participarem da ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento, nos 
municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: anapú/Pa, Pacajá/Pa, Tucuruí/Pa, Senador José Porfírio/Pa, 
Baião/Pa, Portel/Pa e Vitória do Xingu/Pa
Período: 11/02 a 28/02/2022 – 17 e ½ diárias.
Servidores:
- 57214816/1 - Marco aUrÉlio XaViEr dE oliVEira - (Técnico Em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 5954910/1 - YaSMiM dE aNdradE raMoS - (Técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5954940/1 - faBio BENTES PiNHEiro - (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: 759699
Portaria Nº 00188/2022 - GaB/seMas 

14 de FeVereiro de 2022.
Objetivo:Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com órgãos 
que compõem a força Estadual
de combate ao desmatamento conforme decreto 551/2020.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Marabá/Pa
destino: São félix do Xingú E altamira/Pa
Período: 12/02 a 27/02/2022 – 15 e ½ diárias.
Servidores:
- 57200175 - SilaS cHaVES aPiNaGÉS – (investigador)
- 5421926 - JoSÉ SaNToS dE SoUZa – (investigador)
- 5940495 - GaBriEl ÂNGElo dE oliVEira- (delegado)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 760582
Portaria Nº 00234/2022 - GaB/seMas 

16 de FeVereiro de 2022.
objetivo:realizar vistoria técnica no corpo hídrico onde se encontram 50 
barramentos (reservatórios) para abastecer os tanques aquicultura/pisci-
cultura no município citado, no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Paragominas/Pa
Período: 08/03 á 11/03/2022– 03 e ½ diárias.
Servidores:
- 5953129/1 - cáSSila doS SaNToS SiMÃo - (Técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5954989/1 - rafaElla loUZEiro BraGa - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 761664

Portaria Nº 00130/2022 - GaB/seMas 
04 de FeVereiro de 2022.

Objetivo: Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento con-
forme decreto 551/2020.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: anapú/Pa, Pacajá/Pa, Tucuruí/Pa, Senador José Porfírio/Pa, 
Baião/Pa, Portel/Pa e Vitória do Xingu/Pa
Período: 11/02 a 28/02/2022 – 17 e ½ diárias.
Servidores:
- 5040485/3 - aldEcY da coSTa MoraES - (Perito criminal)
- 5955834/1- aNToNio raNilSoN BraGa da SilVa - (auxiliar operacional)
- 5963407/1 - KlEiToN BarBoSa GaMa - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 757575
Portaria Nº 0260/2022 - GaB/seMas 

21 de FeVereiro de 2022.
objetivo: realizar vistorias para licenciamento ambiental em empreendi-
mentos, localizados nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: abaetetuba/Pa, Barcarena/Pa e igarapé-Miri/Pa
Período: 14/03 a 18/03/2022 – 04 e ½ diárias
Servidores:
- 5951683/1 - laila rEBEca da SilVa NUNES - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 57214878/1 - aNdrÉ lUiS SoUSa da coSTa - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5954978/1 - NaTália dE fariaS SilVa - (Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 57194272/1 - JoElcio SoSiNHo caScaES - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 763640
Portaria Nº 0309/2022 - GaB/seMas 

01 de FeVereiro de 2022.
objetivo: apresentar e difundir os trabalhos que tem sido desenvolvidos, 
realizar o atendimento aos responsáveis técnicos e proprietários/posseiros 
rurais com o intuito de dar orientações sobre as respostas das notificações 
(retificação do CAR) dos imóveis rurais dos municípios da Região de Cara-
jás e araguaia.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa.
Período: 08/03 a 11/03/2022 – 03 e ½ diárias
Servidoras:
- 5903161/3 - HErNaN SEQUEira BarraNTES – (Técnico em gestão de 
meio ambiente)
- 5955057/1 - roNEX SaNToS dE JESUS - (Técnico em gestão de meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 766408
Portaria Nº 0312/2022 - GaB/seMas 02 de MarÇo de 2022.
objetivo: ações de implementação de áreas de coleta de Sementes e 
Reflorestamento junto à Flota Iriri, no Âmbito do Projeto Paisagens Sus-
tentáveis da amazônia (acT SEMaS); Ministério do Meio ambiente e con-
servação internacional.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: altamira/Pa
Período: 13/03 a 28/03/2022 – 15 e ½ - diárias
Servidor:
- 5954966/1 - alEXaNdrE fEliPE raiMUNdo MiSSaSSi - (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 766544
Portaria Nº 0314/2022 - GaB/seMas 02 de MarÇo de 2022.
objetivo: realizar vistoria técnica nas instalações portuárias da empresa 
imerys rio capim caulim, no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Barcarena/Pa
Período: 11/03/2022 – ½ diária
Servidores:
- 5961611/2 - KaTSUMi JoSE doUrado WaTaNaBE - (Técnico em gestão 
de Meio ambiente)
- 5954867/1 - fEliPE MEirElES TEoBaldo - (Técnico em gestão de Meio 
ambiente)
- 8001279/5 - WilHElM aBUd KlEiNlEiN – (Técnico em gestão de Meio ambiente)
- 5654823/1 - clEo fErNaNdo dE SoUZa crUZ - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 766580
Portaria Nº 0318/2022 – GaB/seMas 03 de MarÇo de 2022.
objetivo: Vistoria Técnica no empreendimento Guamá Tratamento de resí-
duo, aterro sanitário localizado no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marituba/Pa
Período: 25/02/2022 – ½ diária.
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Servidores:
- 5952142/1 - GUSTaVo NEVES SilVa - (Técnico em Gestão de Meio am-
biente)
- 7060162/3 - SMiTH caMPoS dE alBUQUErQUE-(Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5883997/2 - aNToNio araNHa NETo - (Motorista)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor em Exercício
PorTaria Nº 00223/2022-GaB/SEMaS, dE 15.02.2022

Protocolo: 766650

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de decisÃo
Processo: 34514/2016
NoME do iNfraTor: Maria rodriGUES dE QUEiroZ SilVa
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 53 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 do decreto federal 6.514/2008, 
225 da constituição da federal 9.605/1998
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 3861/2016/GEflor, ante a incidencia da prescrição intercorrente. Sen-
do este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 264114/2007
NoME do iNfraTor: f E f coMErcio dE carVÃo VEGETal lTda-ME
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47 paragrafo 1° da decreto 
federal 6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei n° 9.605-98 lei 
de crimes ambientais art. 225 /1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - 
SEMaS, através de seu titular, tornou NUlo o auto de infração n° 514/2007/
difaU ante a incidência da prescrição intercorrente, nos termos do § 1° do 
art. 21 do decreto federal 6.514/2008, o que torna o auto incapaz de produ-
zir efeitos, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 38719/2013
NoME do iNfraTor: MarcENaria oUro VErdE lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47 da lei federal n° 9605/1998, 
em consonância com o art. 70 inciso da lei federal 6514/2008.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, tornou NUlo o auto de infração n° 
6630/2013/GEflor ante a incidência da prescrição quinquenal, nos termos 
do art. 21 do decreto federal n° 6.512/2008 o que torna o auto incapaz de 
produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 19899/2016
NoME do iNfraTor: EdiSoN lUiS THiBES dE SoUZa
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 43 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei n° 9.605-98 lei de cri-
mes ambientais art. 225 /1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
3706/2016/GEflor ante a incidência da prescrição intercorrente, nos termos 
do art. 21 do decreto federal 6.514/2008, o que torna o auto incapaz de 
produzir efeitos, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 4359/2017
NoME do iNfraTor: ElHUSMar MENdES TaVarES
iNfraÇÃo: art. art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 50 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 do decreto federal 6.514/2008, 
c/c arT. 66 decretpo federal 6514/08 e art 225 da constituição da federal 
9.605/1998
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, TorNo NUlo, o auto de infração n° 
7001/8483/2017/, ante a incidência da prescrição intercorrente nos termos 
do art. 21 do decreto federal n° 6.512/2008 o que torna o auto incapaz de 
produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 4077/2017
NoME do iNfraTor: JoÃo BarBoSa doS SaNToS
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 50 do decreto federal 
6514/2008 , em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/98, c/c 
art. 50 da lei federal 9605/98 e art. 225 da constituição da federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
7001/9424/, ante a incidência da prescrição intercorrente nos termos do 
art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que torna o auto incapaz de 
produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 4756/2017
NoME do iNfraTor: aNToNio da SilVa MENdES
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 50 do decreto federal 
6.514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal n° 9.605-98 c/c 
art. 66 da lei federal 6514/088 e art. 225 da constituição da federal 1988 
lei de crimes ambientais.

PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infra-
ção n°7001/9138/2017, ante a ausencia da prescrição intercorrente, nos 
termos do art. 21, do decreto federal 6514/2008. Sendo este arquivado, 
observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 37002/2015
NoME do iNfraTor: adÃo SEBaSTiÃo SilQUEira
iNfraÇÃo: art. art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 do decreto federal 6.514/2008, 
225 da constituição da federal 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, TorNoU NUlo o auto de infração 
n° 3218/2015/GEflor, ante a incidencia da prescrição intercorrente nos 
termos do art. 21, do decreto federal 6514/2008. . Sendo este arquivado, 
observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 30042/2016
NoME do iNfraTor: arNaldo roSalVES dE alMEida
iNfraÇÃo: art. art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 50 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 do decreto federal 6.514/2008, 
225 da constituição da federal 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, TorNoU NUlo o auto de infração 
n° 7001/8881/2016/GEflor, ante a incidencia da prescrição intercorrente 
nos termos do art. 21, do decreto federal 6514/2008. . Sendo este arqui-
vado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 27463/2016
NoME do iNfraTor: raiMUNda cElESTiNa alVES
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 53 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 do decreto federal 6.514/2008, 
225 da constituição da federal 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, TorNoU NUlo o auto de infração 
n° 3720/2016/GEflor, ante a incidencia da prescrição intercorrente nos 
termos do art. 21, do decreto federal 6514/2008. . Sendo este arquivado, 
observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo:13105/2015
NoME do iNfraTor: MoNTE criSTo iNdUSTria EirEli
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93 e 94 incisos i, ii, iii, da lei 
Estadual n° 5.887/1995, em consonância com o art. 70 do decreto federal 
9605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, TorNoU NUlo o auto de infração 
n° 2983/2015/GEflor, ante a incidencia da prescrição intercorrente nos 
termos do art. 21, do decreto federal 6514/2008. . Sendo este arquivado, 
observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 597/2013
NoME do iNfraTor: MadEirEira BoM SUcESSo lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 82 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 do decreto federal 6.514/2008, 
225 da constituição da federal 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, TorNoU NUlo o auto de infração 
n° 2135/2012/GEflor, ante a incidencia da prescrição intercorrente nos 
termos do art. 21, do decreto federal 6514/2008. . Sendo este arquivado, 
observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 5182/2017
NoME do iNfraTor: EliSaNGEla coNcEiÇÃo dE oliVEira
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 50 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 do decreto federal 6.605/98, 
c/c art. 66 do decreto federal 6514/08 e art. 225 da constituição da fe-
deral 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, TorNoU NUlo o auto de infração n° 
7001/9431/2017, ante a incidencia da prescrição intercorrente nos termos 
do art. 21, do decreto federal 6514/2008. . Sendo este arquivado, obser-
vando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 929/2015
NoME do iNfraTor: JoSÉ Mario laZariNi
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 82 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 do decreto federal 6.514/2008, 
e art. 225 da constituição da federal 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, TorNoU NUlo o auto de infração 
n° 2697/2015/GEflor, ante a incidencia da prescrição intercorrente nos 
termos do art. 21, do decreto federal 6514/2008. . Sendo este arquivado, 
observando as formalidades legais.
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eXtrato de decisÃo
Processo: 4628/2017
NoME do iNfraTor: roBSoN BriTo faGUNdES
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 50 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/98, c/c 50 
da lei federal 9605/98 e art. 225 da constituição da federal 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, TorNoU NUlo o auto de infração n° 
9408/2017, ante a incidencia da prescrição intercorrente nos termos do 
art. 21, do decreto federal 6514/2008. . Sendo este arquivado, observan-
do as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 29217/2016
NoME do iNfraTor: rafaEl BESSa JUNQUEira
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 50 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/98, e art. 
225 da constituição da federal 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, TorNoU NUlo o auto de infração 
n° 7001/8871/2016/GEflor, ante a incidencia da prescrição intercorrente 
nos termos do art. 21, do decreto federal 6514/2008. . Sendo este arqui-
vado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 28484/2016
NoME do iNfraTor: MaUro GaBriEl dE SoUZa
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 50 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/98, c/c 50 
da lei federal 9605/98 e art. 225 da constituição da federal 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, TorNoU NUlo o auto de infração 
n°8326/2016/GEflor ante a incidencia da prescrição intercorrente nos 
termos do art. 21, do decreto federal 6514/2008. . Sendo este arquivado, 
observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 32804/2015
NoME do iNfraTor: aNToNio MariNHo da SilVa
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 53 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/98, e art. 
225 da constituição da federal 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, TorNoU NUlo o auto de infração 
n°3109/2015/GEflor ante a incidencia da prescrição intercorrente nos 
termos do art. 21, do decreto federal 6514/2008. . Sendo este arquivado, 
observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 4525/2017
NoME do iNfraTor: EVaNdro aNToNio MarTiNS
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 50 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/98, c/c 50 
da lei federal 9605/98 e art. 225 da constituição da federal 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, TorNoU NUlo o auto de infração 
n°9428/2017 ante a incidencia da prescrição intercorrente nos termos do 
art. 21, do decreto federal 6514/2008. . Sendo este arquivado, observan-
do as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 3994/2017
NoME do iNfraTor: aGroPEcUaria TrES laGoaS
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 50 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/98, c/c 50 
da lei federal 9605/98 e art. 225 da constituição da federal 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, TorNoU NUlo o auto de infração 
n°9421/2017 ante a incidencia da prescrição intercorrente nos termos do 
art. 21, do decreto federal 6514/2008. . Sendo este arquivado, observan-
do as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 4836/2017
NoME do iNfraTor: JoSÉ cHaGaS dE alMEida
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 50 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/98, c/c 50 
da lei federal 9605/98 e art. 225 da constituição da federal 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, TorNoU NUlo o auto de infração n° 
9137/2017 ante a incidencia da prescrição intercorrente nos termos do art. 
21, do decreto federal 6514/2008. . Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo:4906/2017
NoME do iNfraTor: JoSÉ carloS aMoriM doS SaNToS
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 50 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/98, c/c 50 
da lei federal 9605/98 e art. 225 da constituição da federal 9.605/1998.

PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, TorNoU NUlo o auto de infração n° 
9118/2017 ante a incidencia da prescrição intercorrente nos termos do art. 
21, do decreto federal 6514/2008. . Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 4073/2017
NoME do iNfraTor: rEiS fErrEira da SilVa
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 50 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/98, c/c 50 
da lei federal 9605/98 e art. 225 da constituição da federal 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, TorNoU NUlo o auto de infração n° 
9414/2017 ante a incidencia da prescrição intercorrente nos termos do art. 
21, do decreto federal 6514/2008. . Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

Protocolo: 766716
MeMoraNdo de eNteNdiMeNto seMas-GiZ 2022

Processo adMiNistratiVo eLetrÔNico (Pae) Nº.: 2022/6182.
ParTES: Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade – SEMaS 
e deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit - GiZ GmbH.
ENdErEÇo da ParTE: ScN, Quadra 01, Bloco c, Sala 1501, Edifício Brasí-
lia Trade center, Brasília - df.
oBJETo: cooperação, no âmbito do desenvolvimento sustentável, em te-
mas relacionados ao clima, florestas e biodiversidade na Amazônia.
VIGÊNCIA: INÍCIO: 25/02/2022 │ TÉRMINO: 24/08/2023, prorrogável, 
consoante cláusula oitava.
Valor: r$ 0,00 (inexistente).
daTa da aSSiNaTUra: 24/02/2022.
aSSiNaNTES: José Mauro de lima o’de almeida, pela SEMaS; Michael 
Horst rosenauer, pela GiZ.
coMiSSÃo GESTora da ParcEria: Wendell andrade de oliveira (GaB/
dPc), Júlio césar Meyer Junior (GaB/dPc), pela SEMaS; carlos Eduardo 
Toniazzo Pinto, Magna cunha dos Santos, Heliandro Torres Maia e Taiguara 
raiol alencar pela GiZ, nos termos da lei.

Protocolo: 767035
..

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº. 023 de 26 de JaNeiro de 2022
rESolVE:
autorizar o afastamento dos servidores Patricia cristina de leão Mes-
sias, matrícula n° 57224309, José Janderson ferreira costa, matrícula nº 
5960556 e luana Wanessa assunção Silva, matrícula nº 5904889, no pe-
ríodo de 11 a 25/02/2022, com destino a Monte alegre-Pa, zona de amor-
tecimento da Rebio Maicuru. Objetivo: Ação integrada de fiscalização com 
a Gerência administrativa da calha Norte 3, na aPa Paytuna. as despesas 
de viagem serão de responsabilidade do Programa áreas Protegidas da 
amazônia - arPa.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 766881

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Partes: iNstitUto de deseNVoLViMeNto FLorestaL e da Bio-
diVersidade do estado do ParÁ - ideFLor-Bio e NeUsa re-
Nata eMiN de LiMa.
fUNÇÃo: TEcNico EM GESTao aMBiENTal
daTa do diSTraTo: 01/03/2022
ordENador dE dESPESa: Karla lESSa BENGTSoN

Protocolo: 766927

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo de FÉrias
Portaria Nº 479 de 08/09/2021, PUBLicada No doe 
Nº 34.696 No dia 13/09/2021, ProtocoLo Nº 702962.

oNde se LÊ: “...15 (quinze) dias...”
Leia-se: “...16 (dezesseis) dias...”
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 766888
errata de PUBLicaÇÃo. Na publicação do dia 26/11/2021, doe 
n° 34.777, Protocolo n° 733990, página 145, referente ao TErMo 
dE EXEcUÇÃo dEScENTraliZada Nº 01/2021. onde se lê: “doTaÇÃo 
orÇaMENTária: Elemento de despesa: 33.90.39 - Pessoa Jurídica; fonte: 
0316 – Eletronorte UHE-Tucuruí”. Leia-se: “doTaÇÃo orÇaMENTária: 
Projeto atividade: 798689; Elemento de despesa: 449051; Unidade Ges-
tora: 790203; Unidade orçamentária: 79203; fonte: 0316 – Eletronorte 
UHE-Tucuruí”.
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio

Protocolo: 766957
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diÁria
.

Portaria Nº. 050 de 08 de FeVereiro de 2022
fundamento legal: conforme processo nº 2022/107685 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Garantir a integridade física dos servidores envolvidos nas ativi-
dades de fiscalização ambiental nos municípios de abrangência da região 
administrativa do Mosaico de Unidades de conservação lago de Tucuruí.
origem: Tucuruí-Pa 
destino: Novo repartimento, Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, 
Nova ipixuna, Marabá e itupirangaPa
Período: 07 a 28/02/2022 - 21,5 (vinte e uma e meia) diárias
Servidor: 1° Enickson correa de Sousa de araujo – 54046571
2° SGT PM José do carmo da costa e Silva – 53745021
2° SGT PM carlos augusto Teixeira carrera – 53598561
2° SGT Paulo ronaldo Baia Miranda – 55765391
2° SGT Marcio Marcelo dantas reis – 55763341
3° SGT antonio Marcio cavalcante freire – 57223568
3° SGT Jeane Mara da Silva Moreira – 541955911
cB PM arthur franco oliveira dos Santos – 57224489
cB PM Sidney Silva do rosário – 57232173
cB PM ivan Monteiro de Brito – 57223932
cB PM renan Martins ribeiro – 57232953
Sd PM Walter augusto Padilha da Silva – 5938316
Karla lESSa BENGTSoN 
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 105 de 25 de FeVereiro de 2022
fundamento legal: conforme processo nº 2022/222411 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: inauguração da nova base do instituto em São Geraldo do ara-
guaia, em solenidade com a participação do Governador do Estado.
origem: altamira-Pa
destino: São Geraldo do araguaia, Marabá e Belém-Pa
Período: 22 e 23/02/2022 - 2 (duas) diárias
Servidor: Karla lessa Bengtson – 5560918 – Presidente
ridiVaN clairEfoNT dE SoUZa MEllo NETo
dirETor dE GESTÃo adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro do idEflor-Bio

Portaria Nº. 106 de 25 de FeVereiro de 2022
fundamento legal: conforme processo nº 2022/215771 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Entrega de insumos nas comunidades em Medicilândia e Partici-
pação nas inaugurações em altamira: laboratório de solo de água e planta 
da UfPa em parceria com o idEflor-Bio; centro de biotecnologia do idE-
flor-Bio e laboratório de Biotecnologia.
origem: Belém-Pa
destino: altamira e Medicilândia-Pa
Período: 16 a 18 e 21/02/2022 - 3,5 (três e meia) diárias
Servidor: Karla lessa Bengtson – 5560918 – Presidente
ridiVaN clairEfoNT dE SoUZa MEllo NETo
dirETor dE GESTÃo adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro do idEflor-Bio

Protocolo: 766879
Portaria Nº. 085 de 08 de MarÇo de 2021

fundamento legal: conforme processo nº 2021/29660 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Garantir a segurança dos técnicos da GrcN 2 e atuar no controle 
de acesso dos coletores de castanhas no interior da flota do Trombetas.
origem: Santarém-Pa 
destino: oriximiná e Jaramacaru-Pa
Período: 08/02 a 09/03/2021 - 29,5 (vinte e nove e meia) diárias
Servidor: SGT PM raimundo lezir rocha Nunes – 5796245
cB PM Moacir Gentil Pedroso – 572044481
Sd PM lívea amazonas de Jesus – 5944772
Sd PM andrey ribeiro araújo – 5944616
Karla lESSa BENGTSoN 
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 766968
..

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 032/2022/ccV/GaB.sec/seGUP. 
dispõe sobre a substituição de Membro da comissão designada para acom-
panhar e fiscalizar a execução do instrumento.
o Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social, nomeado 
pelo Decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial do Esta-
do n° 33.774, no uso de suas atribuições legais; e
CONSIDERANDO a necessidade de manter o controle e a fiscalização sobre 
a execução dos contratos e congêneres firmados pela Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e defesa Social, tendo em vista os princípios da le-
galidade, moralidade e eficiência, e;
coNSidEraNdo o comando insculpido no artigo 67 da lei federal nº 
8.666/93, quanto às determinações legais para o acompanhamento e 
a fiscalização dos contratos administrativos; o artigo 3° do Decreto n° 
870/2013 e a instrução Normativa n° 02/2019 da aGE; e

coNSidEraNdo a celebração do coNTraTo N° 255/2021 - SEGUP/Pa, 
celebrado junto a empresa TEcHBiZ forENSE diGiTal lTda, oriundo do 
Processo Eletrônico n.º 2020/1031175, cujo objeto é a aquisição de solu-
ção, em hardware próprio, para extração de dados a partir de plataformas 
eletrônicas portáteis para “fortalecer e Modernizar as instituições de Se-
gurança Pública do Estado do Pará”, com recurso oriundo do coNVÊNio N° 
891878/2019 firmado entre a SEGUP/PA e a SENASP/MJ, de acordo com as 
condições e especificações do Termo de Referência; e
coNSidEraNdo o descrito no MEMoraNdo N° 133/2022/GaB.Siac/
SEGUP, que solicita a substituição do servidor: rafaEl HENriQUE Maia 
BorGES, Matrícula funcional: 5931161, nomeado como membro da co-
missão do contrato em epígrafe, através da PorTaria N° 1.809/2021 - 
GaB.SaGa/SEGUP, de 25/11/2021, publicada no doE n° 34.779, de 29 de 
novembro de 2021; que
rESolVE:
art. 1°. designar o servidor dPc diMiTri TElES ESMEraldo dioGE-
NES, Matrícula funcional: 59140096, como membro da comissão para 
acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato n° 255/2021/SEGUP.
art. 2º. Em caso de necessidade eventual de substituição será emitida 
Portaria específica para este fim.
art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 25 de fevereiro de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 766659

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 338/2022-saGa BeLÉM, 02 de MarÇo de 2022 
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o art. 81 da lei Estadual nº. 5.810/94, que dispõe sobre 
o regime Jurídico Único dos Servidores Públicos civis da administração 
direta, das autarquias e das fundações Públicas do Estado do Pará.
coNSidEraNdo: laudo Médico n° 206100a/1
rESolVE: conceder 15(quinze) dias de licença Saúde à servidora Maria 
cElia alMEida GoMES, Mf nº 5310733/1, agente administrativo, no pe-
ríodo de 06.12.2021 a 20.12.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 766723

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

11º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 010/2013-seGUP/Pa
Processo: 2013/77384
Exercício: 2022
origem: dispensa de licitação nº 004/2013.
objeto: o presente instrumento tem por objeto a prorrogação do prazo 
de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com início em 26 de 
fevereiro de 2022 e término em 25 de fevereiro de 2023. o presente ins-
trumento poderá ser rescindido a qualquer tempo quando da homologação 
de certame licitatório ou instrução de novo processo em substituição, bem 
como assinatura de novo contrato para atender o mesmo objeto do con-
trato nº010/2013 - SEGUP/Pa
fundamentação legal: Parecer Jurídico Nº 117/2022 - coNJUr
data da assinatura: 25/02/2022
Vigência: 26/02/2022 a 25/02/2023.
Programação orçamentária: 21.101.06.183.1502.8269 - articulação dos Órgãos 
de Segurança Pública com a Sociedade; Natureza: 339036; fonte: 0101;
contratado: NElSoN riBEiro dE MaGalHÃES E SoUZa
cPf: 116.671.922-72
Endereço: rua arcipreste Manoel Teodoro, nº 600, Bairro: Batista campos,
cEP: 66.015-040, Belém - Pa
ordenador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa - SEcrETário adJUNTo 
dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 767110
1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 022/2021-seGUP/Pa

Processo: 2020/780293
Exercício: 2022
origem: Pregão Eletrônico Nº 002/2021 - SEGUP/Pa
objeto: consitui objeto deste Termo aditivo a prorrogação da vigência do 
contrato por mais 12 (doze) meses, com início a contar da data de 25 de 
fevereiro de 2022 e término em 24 de fevereiro de 2023. E o acréscimo de 
25% (vinte e cinco por cento) perfazendo o valor de r$ 8.642,50 (oito mil 
seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), passando o valor 
inicial global de r$ 34.570,00 (trinta e quatro mil e quinhentos e setenta 
reais), para r$ 43.212,50 (quarenta e três mil duzentos e doze reais e 
cinquenta centavos) conforme cálculo da coordenadoria de Execução or-
çamentária e financeira.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 111/2022-coNJUr/SEGUP
data da assinatura: 24/02/2022
Vigência: 25/02/22 a 24/02/2023
Valor Global: r$ 43.212,50 (quarenta e três mil duzentos e doze reais e 
cinquenta centavos)
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Programação orçamentária: r$ 43.212,50 (quarenta e três mil duzentos e 
doze reais e cinquenta centavos)
contratada: odiMilSoN alVES PErEira - EPP
cNPJ: 03.930.566/0001-00
Endereço: rua Barroso, nº 908 - Sul centro, cidade Teresina - Piauí, cEP: 
84.001-130.
ordenador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa - Secretário adjunto de 
Gestão administrativa

Protocolo: 767041

aPostiLaMeNto
.

Processo Nº 2021/617857
1º terMo de aPostiLaMeNto do coNtrato Nº 14/2021-FisP
MiNUTa do 1º TErMo dE aPoSTilaMENTo do coNTraTo Nº 14/2021-
fiSP, cElEBrado ENTrE fUNdo dE iNVESTiMENTo dE SEGUraNÇa PÚ-
Blica E a EMPrESa iNTErfacE aUToMaÇÃo iNdUSTrial EirEli.
1 – do oBJeto
constitui objeto do presente Termo de apostilamento a alteração da cláu-
sula Vi – da doTaÇÃo orÇaMENTária, do contrato nº 14/2021-fiSP.
Programação: 44.101.182.1502.7563
Pi:1050007563E
Que passará a ser o seguinte:
Programação: 44.101.06.181.1502.8264
Pi:1050008264c
2 - da FUNdaMeNtaÇÃo LeGaL
constitui fundamento legal para o aPoSTilaMENTo em tela, o art. 65, §8º 
da lei federal nº 8.666/93.
3 – da ratiFicaÇÃo
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato.
Belém-Pa, 03 de Março de 2022.
fundo de investimento de Segurança Pública - fiSP/SEGUP
ViNiciUS PiNHEiro carValHo
diretor e ordenador de despesa do fiSP

Protocolo: 766855

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo coNstaNte No diÁrio 
oFiciaL Nº 34.872 de 22/02/2022, rEfErENTE À diariaS 
dE PorTaria Nº 271/2022 - SaGa, QUE GEroU o ProTocolo dE 
PUBlicaÇÃo: 763997.
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa.
torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo coNstaNte No diÁrio 
oFiciaL Nº 34.876 de 25/02/2022, rEfErENTE À diariaS 
dE PorTaria Nº 297/2022 - SaGa, QUE GEroU o ProTocolo dE 
PUBlicaÇÃo: 765807.
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa.
torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo coNstaNte No diÁrio 
oFiciaL Nº 34.876 de 25/02/2022, rEfErENTE À diariaS 
dE PorTaria Nº 298/2022 - SaGa, QUE GEroU o ProTocolo dE 
PUBlicaÇÃo: 765807.
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa.

Protocolo: 766944
..

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 0704/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará, 
no exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei 
complementar Estadual nº 053/2006; considerando o disposto no art. 
52, inciso iV, alínea “q” c/c art. 120, inciso i, § 1º, da lei Estadual nº 
5.251/1985; considerando o Memorando nº 230/2022 9º BPM/cfP 2022 – 
PMPA, de 21 de fevereiro de 2022, que anexa o requerimento firmado pelo 
al cfP PM PUBlio caio MoUra caNTo; considerando a PorTaria Nº 
098/2022 – dGEc, publicada no Boletim Geral nº 037, de 22 de fevereiro 
de 2022, a qual dESliGoU a PEdido do cfP/PMPa/2022 o al cfP PM 
PUBlio caio MoUra caNTo (PaE Nº 2022/214129);
rESolVE:
art. 1º licENciar a PEdido da Polícia Militar do Pará, o al cfP PM PU-
Blio caio MoUra caNTo (cPf Nº 887.219.652-90), pertencente ao Polo 
Breves/Pa.
art. 2º EXclUir o al cfP PM PUBlio caio MoUra caNTo, da folha de pa-
gamento da PMPa. Providencie o departamento Geral de Pessoal da PMPa.
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 03 de março de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
coMaNdaNTE GEral da PMPa

Protocolo: 767138
Portaria Nº 005/2022 – cPL/PMPa

o comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 8º da lei complementar Estadual nº 053 de 7 
de fevereiro de 2006, alterada pela lei complementar Estadual n° 093 de 
15 de janeiro de 2014 e pela lei complementar Estadual nº 126 de 13 de 
janeiro de 2020;

considerando o disposto na lei Estadual nº 6.474, de 06 de agosto de 
2002 (institui, no âmbito do Estado do Pará, a modalidade de licitação 
denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns), regula-
mentada pelo decreto Estadual nº 534, de 04 de fevereiro de 2020 (regu-
lamenta a modalidade de licitação denominada pregão na forma eletrônica 
no âmbito da administração Pública Estadual).
r E S o l V E:
art.1º – dESiGNar os policiais militares relacionados no anexo Único 
desta Portaria, para atuarem como autoridade competente/Homologador, 
Pregoeiro e Membros de Equipe de apoio, junto aos Sistemas de Pregão 
Eletrônico que vierem a ser utilizados pela Polícia Militar do Pará.
art.2º – Esta Portaria entra em vigor a contar da data de sua publicação, 
possuindo validade de 01 (um) ano.
art.3º – revogam-se as disposições em contrário.
registre-se, Publique-se, cumpra-se.
Quartel em Belém-Pa, 03 de março de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM
comandante-Geral da PMPa

aNeXo ÚNico
Portaria Nº 001/2022-cPL/PMPa

dadoS do SErVidor PErfil
NoME: José dilson Melo de Souza Júnior – cEl QoPM

comandante-Geral da PMPa - cEl QoPM
Mf: 5280699-1

cPf: 426.627.292-87
cEP: 66.823-010

ENd. coMErcial: rod. augusto Montenegro, Km 9,
Bairro: Parque-Guajará, Belém-Pa

TEl. coMErcial: (91) 3258-9928 TEl. fUNc: 98426-6001

aUToridadE coMPETENTE/
HoMoloGador

NoME: Marcelo ronald Botelho de Souza– cEl QoPM
chefe do Estado-Maior Geral da PMPa - cEl QoPM

Mf: 5280680-1
cPf: 391.786.842-34

cEP: 66.823-010
ENd. coMErcial: rod. augusto Montenegro, Km 9,

Bairro: Parque-Guajará, Belém-Pa
TEl. coMErcial: (91) 3258-9928 TEl. fUNc: 98406-2417

2ª aUToridadE coMPETENTE/
HoMoloGador

NoME: Marcelo amaro da Gama– TEN cEl QoPM
Mf: 5817714-1

cPf: 632.689.812-91
cEP: 66.823-010

ENd. coMErcial: rod. augusto Montenegro, Km 9,
Bairro: Parque-Guajará, Belém-Pa

TEl. coMErcial: (91) 3258-9928 TEl. fUNc: 98409-4158

PrEGoEiro/
EQUiPE dE aPoio

 

NoME: Gisely Moraes de carvalho - MaJ QoPM
Mf: 5832993/1

cPf: 701.342.272-04
cEP: 66.823-010

ENd. coMErcial: rod. augusto Montenegro, Km 9,
Bairro: Parque-Guajará, Belém-Pa

TEl. coMErcial: (91) 3258-9928 TEl. fUNc: 98409-4158

PrEGoEira/
EQUiPE dE aPoio

 

NoME: Jacqueline da Trindade Santiago - MaJ QoPM
Mf: 57192701-2

cPf: 757.611.142-91
cEP: 66.823-010

ENd. coMErcial: rod. augusto Montenegro, Km 9,
Bairro: Parque-Guajará, Belém-Pa

TEl. coMErcial: (91) 3258-9928 TEl. fUNc: 98409-4158

PrEGoEira/
EQUiPE dE aPoio

NoME: izabel cristina cardoso costa Monteiro - MaJ QoPM
Mf: 57200440-1

cPf: 622.662.412-49
cEP: 66.823-010

ENd. coMErcial: rod. augusto Montenegro, Km 9,
Bairro: Parque-Guajará, Belém-Pa

TEl. coMErcial: (91) 3258-9928 TEl. fUNc: 98409-4158

PrEGoEira/
EQUiPE dE aPoio

NoME: luiz augusto Brito Tavares - 1º TEN QoaPM
Mf: 5700116-1

cPf: 454.230.912-68
cEP: 66.823-010

ENd. coMErcial: rod. augusto Montenegro, Km 9,
Bairro: coqueiro, Belém-Pa

TEl. coMErcial: (91) 3258-9929 TEl. fUNc: 98409-4158

PrEGoEiro/
EQUiPE dE aPoio

Protocolo: 767153
Portaria Nº 0707/2022 – dGP/sP/sccMP

o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará, 
no exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei 
complementar Estadual nº 053/2006; considerando o disposto no art. 
52, inciso iV, alínea “q” c/c art. 120, inciso i, § 1º, da lei Estadual nº 
5.251/1985; considerando o Memorando nº 15/2022 33º BPM/cfP 2022 
– PMPA, de 21 de fevereiro de 2022, que anexa o requerimento firmado 
pela al cfP PM Maria clara da SilVa TriNdadE; considerando a 
PorTaria Nº 097/2022 – dGEc, publicada no Boletim Geral nº 037, de 
22 de fevereiro de 2022, a qual dESliGoU a PEdido do cfP/PMPa/2022 
a al cfP PM Maria clara da SilVa TriNdadE (PaE Nº 2022/216501);
rESolVE:
art. 1º licENciar a PEdido da Polícia Militar do Pará, a al cfP PM Ma-
ria clara da SilVa TriNdadE (cPf Nº 045.150.893-90), pertencente ao 
Polo Bragança/Pa.
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art. 2º EXclUir a al cfP PM Maria clara da SilVa TriNdadE, da folha de 
pagamento da PMPa. Providencie o departamento Geral de Pessoal da PMPa.
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 03 de março de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
coMaNdaNTE GEral da PMPa

Protocolo: 767136
Portaria Nº 006/2022 – cPL/PMPa

o comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 8º da lei complementar Estadual nº 053 de 7 
de fevereiro de 2006, alterada pela lei complementar Estadual n° 093 de 
15 de janeiro de 2014 e pela lei complementar Estadual nº 126 de 13 de 
janeiro de 2020;
coNSidEraNdo o disposto no art. 51, §4º, da lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993;
r E S o l V E:
art. 1º. Nomear a comissão Permanente de licitação, a qual será respon-
sável por todos os atos necessários aos processos licitatórios, sob a égide 
da lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.
art. 2º. ficam designados os seguintes policiais militares para compor a 
comissão Permanente de licitação e desempenharem suas respectivas 
funções:
1. Marceloamaro da GamaTEN cEl QoPM rG 29201, Presidente da comis-
são Permanente de licitação;
2. GiselyMoraes de carvalho, MaJ QoPM rG 30354, Membro da comissão 
Permanente de licitação;
3. Jacqueline da Trindade Santiago, MaJ QoPM rG 35498, Membro da co-
missão Permanente de licitação;
4. izabel cristina cardoso costa Monteiro, MaJ QoPM rG 35518, Membro 
da comissão Permanente de licitação
art.3º – Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura, 
possuindo validade de 01 (um) ano, revogando-se todas as disposições 
em contrário.
Quartel em Belém-Pa, 03 de março de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 767157
Portaria Nº 007/2022 – cPL/PMPa

o comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 8º da lei complementar Estadual nº 053 de 7 
de fevereiro de 2006, alterada pela lei complementar Estadual n° 093 de 
15 de janeiro de 2014 e pela lei complementar Estadual nº 126 de 13 de 
janeiro de 2020
coNSidEraNdo o disposto no art. 34 da lei nº 12.462, de 04 de agosto 
de 2011;
r E S o l V E:
art. 1º Nomear a comissão Permanente, a qual será responsável por todos 
os atos necessários para processar e julgar os processos licitatórios no 
regime diferenciado de contratação- rdc, nas formas eletrônica e presen-
cial, em conformidade com o art. 34 da lei 12.462/2011.
art. 2º ficam designados os seguintes policiais militares para compor a 
comissão Permanente de licitação e desempenharem suas respectivas 
funções:
• MarceloAmaro da Gama– TEN CEL QOPM, MF: 5817714-1, CPF: 
632.689.812-91, função: Presidente;
• Gisely Moraes de carvalho- MaJ QoPM, Mf: 5832993-1, cPf: 
701.342.272-04, função: Presidente Substituta/Membro;
• Jacqueline da Trindade Santiago - MAJ QOPM, MF: 57192701-2, CPF: 
611.142-91, função: Membro;
• IzabelCristina Cardoso Costa Monteiro- MAJ QOPM, MF: 57200440-1, 
cPf: 662.412-49, função: Membro;
• Luiz Augusto Brito Tavares- 1º TEN QOAPM RG 24842, MF: 5700116-1, 
cPf: 454.230.912-68, função:
Art. 3º Definir que a presente Portaria tem abrangência exclusiva para os 
certames da modalidade rdc.
art. 4º revogam-se as disposições em contrário.
Quartel em Belém-Pa, 03 de março de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 767160

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 012/2022 – PMPa.

PUBlicaÇÃo No doE Nº34.876, do dia 25/02/2022 ProTocolo Nº 765925
oNde se LÊ: 1050008833c
Leia-se: 1050008833E
ordENador: JoSÉ dÍlSoN MElo dE SoUZa JÚNior cEl QoPM rG 
18044;comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 767011

.

.

coNtrato
.

CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 015/2022-CCC/PMPA; EXErcÍ-
cio: 2022; oBJETo: o presente contrato tem como objeto a aquisição de 
ferraduras e cravos para os equinos pertencentes à Polícia Militar do Pará; 
no valor total de r$ 112.772,96 (cento e doze mil, setecentos e setenta 
e dois reais e noventa e seis centavos); data da assinatura: 03/03/2022; 

ViGÊNcia: 03/03/2022 a 02/03/2023; a dESPESa coM ESTE coNTra-
To ocorrErá: Programa: 1502–Segurança Pública; Projeto/ativida-
de:26/8839 - realização de Missões Especiais de alta complexidade; 
Elemento de despesa: 3.3.90.30 - Material de consumo; Plano interno: 
1050008839c; fonte do recurso: 0101(recurso ordinários); Empresa: 
VETMaX ProdUToS aGroPEcUarioS EirEli; cNPJ:09.049.833/0001-
11; ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 
18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 766797

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

PriMeiro terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº. 
003/2021-CCC/PMPA; EXErcÍcio: 2022; oBJETo: o presente Termo 
aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do contrato adminis-
trativo nº 003/2021-ccc/PMPa, permanecendo o seu valor global em r$ 
655.998,00 (Seiscentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e noventa 
e oito reais). data da assinatura: 23/02/2022. Vigência: 23/02/2022 a 
22/02/2023; a despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte for-
ma: Programa: 1502 – Segurança Pública ; ação: 26/8277–assistência 
aos agentes de Segurança Pública;Natureza da despesa:3.3.90.39.00 – 
outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica Exceto Tic; Plano inter-
no:1050008277c ; fonte do recurso: 0101 (recurso ordinário); Empre-
sa:EMPrESa M.f da S. fraNco EirEli; cNPJ nº 08.084.503/0001-02; 
ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 
18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 767132
PriMeiro terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº. 
004/2021-CCC/PMPA; EXErcÍcio: 2022; oBJETo: o presente Termo 
aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do contrato admi-
nistrativo nº 004/2021-ccc/PMPa, permanecendo o seu valor global em 
r$ 141.999,96 (cento e quarenta e um mil e novecentos e noventa e 
nove reais e noventa e seis centavos). data da assinatura: 23/02/2022. 
Vigência: 23/02/2022 a 22/02/2023; a despesa com este termo aditivo 
ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1502 – Segurança Pública ; ação: 
26/8277–assistência aos agentes de Segurança Pública;Natureza da des-
pesa:3.3.90.39.00 – outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica Exceto 
Tic; Plano interno:1050008277c ; fonte do recurso: 0101 (recurso ordi-
nário); Empresa:TEcNoMEdica coMErcio E aSSiSTENcia HoSPiTalar 
lTda; cNPJ nº 37.380.565/0001-51; ordENador: JoSÉ dilSoN MElo 
dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 767129

diÁria
.

Portaria Nº 847/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; município de origem: Soure-Pa; 
destino: Belém-Pa; Período: 31/01 a 02/02/2022; quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM olenilson aguiar 
Sousa; cPf: 295.634.612-15; Valor: r$ 527,52. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 848/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Pacajá-Pa; 
destino: Uruará-Pa; Período: 06 a 07/03/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: SGT PM Sebastião da Silva frança; cPf: 
463.065.872-68; Valor: r$ 131,88. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 849/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; fundamento 
legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; destino: Gurupá-
Pa; Período: 10 a 12/02/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação 
e 02 de pousada; Servidores: cEl PM Helderley Souza de oliveira; cPf: 
623.308.532-20; Valor: r$ 633,04. TEN PM Gilkedson Texeira amaral; cPf: 
008.957.362-50; Valor: r$ 564,44. SGT PM Evandro Maria alves rodrigues; 
cPf: 693.830.142-53; Valor: r$ 527,52. cB PM Paulo Ederson Marques 
lobato; cPf: 789.150.312-53; Valor: r$ 506,40. cB PM andré luiz da 
fonseca leão; cPf: 004.996.972-27; Valor: r$ 506,40. cB PM Eder da Gama 
E Gama; cPf: 830.025.292-49; Valor: r$ 506,40. Sd PM daniel Soares Torres 
da Silva Junior; cPf: 028.938.062-60; Valor: r$ 506,40. Sd PM ruan Vitor 
Tavares Uchoa da Silva; cPf: 010.783.232-16; Valor: r$ 506,40. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 850/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: abaetetuba-
Pa; destino: igarapé-Miri-Pa; Período: 11 a 19/02/2022; Quantidade de 
diárias: 09 de alimentação e 08 de pousada; Servidores: caP PM Evair 
dos Santos ribeiro; cPf: 915.050.382-00; Valor: r$ 2.466,19. SGT PM 
luis fernando cavalcante dias; cPf: 846.327.632-68; Valor: r$ 2.241,96. 
SGT PM odair José carneiro Pereira; cPf: 380.384.982-91; Valor: r$ 
2.241,96. SGT PM Girlanda carvalho Nunes; cPf: 726.421.652-72; 
Valor: r$ 2.241,96. SGT PM Socorro de Jesus dos Santos Vieira; cPf: 
294.739.002-44; Valor: r$ 2.241,96. SGT PM João luís Sousa ferreira; 
cPf: 380.276.742-04; Valor: r$ 2.241,96. cB PM antonio Maria dos Santos 
farias; cPf: 805.606.442-72; Valor: r$ 2.152,20. cB PM Josiney lobato 
ferreira; cPf: 906.357.102-00; Valor: r$ 2.152,20. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 851/22/di/dF – objetivo: ação de corregedoria; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-
Pa; destino: São Geraldo do araguaia-Pa; Período: 01 a 02/02/2022; 
Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: 
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TEN PM Edivaldo da costa E Silva filho; cPf: 860.370.302-78; Valor: r$ 
423,33. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 852/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: oeiras do Pará-
Pa; destino: Belém-Pa; Período: 13 a 19/02/2022; Quantidade de diárias: 
05 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: Sd PM Marcel augusto 
ribeiro Moura; cPf: 959.765.902-68; Valor: r$ 1.392,60. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 853/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: limoeiro do 
ajuru-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 13 a 19/02/2022; Quantidade de 
diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: cB PM Jose Smith 
dias de oliveira; cPf: 003.155.562-42; Valor: r$ 1.392,60. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 854/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. carNaVal SEGUro 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 25/02 
a 02/03/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de 
pousada; Servidores: cB PM Marlúvia roberta coutinho de oliveira; cPf: 
019.365.402-40; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 766770
Portaria Nº 880/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-fEVErEiro/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: ourém-
Pa; Período: 29/01/22 a 13/02/2022; Quantidade de diárias: 15 de 
alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Marco antônio rocha 
de oliveira; cPf: 426.202.872-00; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM leandro 
de Souza rocha; cPf: 804.303.842-20; Valor: r$ 3.956,40. cB PM José 
rodrigues da Silva Neto; cPf: 069.571.484-83; Valor: r$ 3.798,00. cB PM 
Jean felippe Britto Nunes; cPf: 001.715.452-90; Valor: r$ 3.798,00. cB 
PM cleyton Batista lopes; cPf: 699.030.692-00; Valor: r$ 3.798,00. Sd 
PM Wanderley ribeiro Gomes; cPf: 017.887.402-70; Valor: r$ 3.798,00. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 766823
Portaria Nº 912/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
carNaVal SEGUro 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: afuá-Pa; Período: 24/02 a 03/03/2022; 
Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 07 de pousada; Servidor: SGT 
PM Gerson de Souza ribeiro; cPf: 423.788.262-49; Valor: r$ 1.714,44. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 920/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
carNaVal SEGUro 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Vigia-Pa; Período: 25/02 a 02/03/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação; Servidor: Sd PM Williams 
Moraes Magalhães; cPf: 005.122.322-88; Valor: r$ 428,60. Sd PM luiz 
augusto Evaristo da Silva filho; cPf: 887.249.722-15; Valor: r$ 428,60. 
Sd PM Pedro da Silva Miranda; cPf: 798.735.372-87; Valor: r$ 428,60. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 921/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. carNaVal SEGUro 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 25/02 
a 02/03/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: MaJ PM Jacqueline da Trindade Santiago; cPf: 757.611.142-
91; Valor r$ 1.582,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 922/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
carNaVal SEGUro 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: afuá-Pa; Período: 24/02 a 03/03/2022; 
Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 07 de pousada; Servidor: SGT 
PM Edilson Teixeira dos Santos; cPf: 443.603.802-59; Valor: r$ 1.714,44. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 923/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
carNaVal SEGUro 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: afuá-Pa; Período: 24/02 a 03/03/2022; 
Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 07 de pousada; Servidor: Sd 
PM leonan ferreira Sodré; cPf: 845.385.382-72; Valor: r$ 1.645,80. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 924/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
carNaVal SEGUro 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: afuá-Pa; Período: 24/02 a 03/03/2022; 
Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 07 de pousada; Servidor: SGT 
PM fábio christian Souza raiol; cPf: 657.887.452-68; Valor: r$ 1.714,44. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 925/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
carNaVal SEGUro 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: icoaraci-Pa; Período: 25/02 a 02/03/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: Sd 
PM danielson ferreira Penha; cPf: 021.251.672-80; Valor: r$ 857,20. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 926/22/di/dF – objetivo: Participar do curso de 
Gestão logística e Patrimonial; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: São Paulo-SP; Período: 06 a 
26/03/2022; Quantidade de diárias: 21 de alimentação, 20 de pousada e 
21 de indenização de transporte; Servidor: cEl PM Jorge Wilson Pinheiro 
de araújo; cPf: 468.403.202-78; Valor: r$ 12.099,69. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 767105
Portaria Nº 881/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
carNaVal SEGUro 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: afuá-Pa; Período: 24/02 a 03/03/2022; 
Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 07 de pousada; Servidor: 
SGT PM Jaime Miguel da camara Souza; cPf: 632.587.812-49; Valor: 
r$ 1.714,44. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 882/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
carNaVal SEGUro 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Ponta de Pedras-Pa; Período: 25/02 a 
02/03/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: Sd PM crisley inaê Monteiro da Silva; cPf: 002.946.532-
01; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 883/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Paragominas-Pa; Período: 30/01/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: SGT PM raimundo Wellington abreu 
costa; cPf: 791.192.552-68; Valor r$ 131,88. cB PM Jhony denys Soeiro 
Gomes; cPf: 003.814.152-36; Valor r$ 126,60. Sd PM Blendio ferreira 
corrêa; cPf: 010.106.092-03; Valor: r$ 126,60. Sd PM raienie Hevelyng 
omena Martins; cPf: 981.902.022-00; Valor: r$ 126,60. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 884/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: limoeiro do ajuru-Pa; Período: 21/02 a 04/03/2022; Quantidade 
de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidor: SGT PM orivaldo 
Mascarenhas Monteiro; cPf: 652.806.792-91; Valor: r$ 2.901,36. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 885/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Bragança-
Pa; destino: Belém-Pa; Período: 08/02/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: SGT PM Glaise coelho anselmo; cPf: 
706.186.152-53; Valor: r$ 131,88. cB PM ana Paula abreu Moura; 
cPf: 893.193.112-34; Valor: r$ 126,60. Sd PM Elton augusto Silva de 
araújo; cPf: 802.752.902-63; Valor: r$ 126,60. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 886/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: abaetetuba-Pa; Período: 11 a 19/02/2022; Quantidade de 
diárias: 09 de alimentação e 08 de pousada; Servidores: SGT PM douglas 
dos Santos Nunes; cPf: 794.075.792-04; Valor: r$ 2.241,96. SGT PM 
clenato cunha de araujo; cPf: 722.854.701-53; Valor: r$ 2.241,96. cB 
PM Alessandro Jefferson Dos Santos Costa; CPF: 890.141.462-72; Valor: 
r$ 2.152,20. cB PM diogo José Brito Veiga; cPf: 828.720.662-68; Valor: 
r$ 2.152,20. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 887/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-
Pa; destino: São Geraldo do araguaia-Pa; Período: 14 a 18/02/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação; Servidores: TEN PM Edivaldo 
da costa E Silva filho; cPf: 860.370.302-78; Valor: r$ 705,55. SGT PM 
José conceição de araujo; cPf: 404.721.323-34; Valor: r$ 659,40. SGT 
PM Josiley da Silva Nascimento; cPf: 560.152.322-34; Valor: r$ 659,40. 
SGT PM alân Voigt da costa; cPf: 879.097.232-53; Valor: r$ 659,40. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 888/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: altamira-Pa; 
destino: Belém-Pa; Período: 09 a 11/02/2022; Quantidade de diárias: 02 
de alimentação e 02 de pousada; Servidor: SGT PM Jucivaldo da Silva 
Pinheiro; cPf: 594.401.712-00; Valor: r$ 527,52. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 889/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Paragominas-
Pa; destino: Belém-Pa; Período: 31/01 a 01/02/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidor: TEN cEl PM denis 
do Socorro Gonçalves do Espirito Santo; cPf: 425.879.212-87; Valor: 
r$ 316,52. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 890/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: cametá-Pa; 
destino: Mocajuba-Pa; Período: 21/02/2022; Quantidade de diárias: 01 
de alimentação; Servidores: TEN cEl PM Wagner Sales cabral Júnior; cPf: 
710.205.942-68; Valor: r$ 158,26. cB PM Elvys Pacheco Magalhães; cPf: 
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004.279.552-46; Valor: r$ 126,60. Sd PM Edileno américo Viana; cPf: 
929.233.642-87; Valor: r$ 126,60. Sd PM adilson Monteiro raiol; cPf: 
977.785.592-34; Valor: r$ 126,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 891/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: cametá-Pa; 
destino: Mocajuba-Pa; Período: 19/02/2022; Quantidade de diárias: 01 
de alimentação; Servidores: TEN PM Gilson leandro libório Gondim; cPf: 
668.231.702-63; Valor: r$ 141,11. cB PM rittz de freitas cruz; cPf: 
528.336.902-63; Valor: r$ 126,60. Sd PM Walber contente Sanches; cPf: 
040.326.042-75; Valor: r$ 126,60. Sd PM Helinho ferreira costa; cPf: 
015.143.142-66; Valor: r$ 126,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 892/22/di/dF – objetivo: a Serviço do PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: cametá-Pa; 
destino: Mocajuba-Pa; Período: 17/02/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: cB PM Elvys Pacheco Magalhães; cPf: 
004.279.552-46; Valor: r$ 126,60. Sd PM daniellison Batista raniere; 
cPf: 005.954.322-12; Valor: r$ 126,60. Sd PM Edileno américo Viana; 
cPf: 929.233.642-87; Valor: r$ 126,60. Sd PM adilson Monteiro raiol; 
cPf: 977.785.592-34; Valor: r$ 126,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 893/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: cametá-Pa; 
destino: Mocajuba-Pa; Período: 15/02/2022; Quantidade de diárias: 01 
de alimentação; Servidores: TEN cEl PM Wagner Sales cabral Júnior; cPf: 
710.205.942-68; Valor: r$ 158,26. cB PM rittz de freitas cruz; cPf: 
528.336.902-15; Valor: r$ 126,60. Sd PM Helinho ferreira costa; cPf: 
015.143.142-66; Valor: r$ 126,60. Sd PM Walber contente Sanches; cPf: 
040.236.042-75; Valor: r$ 126,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 894/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Salinópolis-Pa; Período: 27/02/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 02 de pousada; Servidor: SGT PM Walder Souza dos 
Santos; cPf: 307.641.062-87; Valor: r$ 659,40. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 895/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Salinópolis-Pa; Período: 25/02 a 01/03/2022; Quantidade de 
diárias: 05 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: TEN PM delson 
Teixeira ferreira; cPf: 808.004.832-00; Valor r$ 1.269,90. SGT PM 
douglas Vitorino campelo Silva; cPf: 605.255.412-68; Valor: r$ 1.186,92. 
cB PM rômulo cezar do amaral Soares; cPf: 740.747.412-53; Valor: r$ 
1.139,40. Sd PM Marcos Vinicius corrêa de Souza; cPf: 002.955.182-
00; Valor: r$ 1.139,40. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 896/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Bragança-Pa; 
destino: Belém-Pa; Período: 08/02/2022; Quantidade de diárias: 01 de 
alimentação; Servidores: TEN PM ruan lobato Guedes; cPf: 859.726.812-
34; Valor: r$ 141,11. SGT PM Mário cesar Gonçalves; cPf: 925.722.782-
00; Valor: r$ 131,88. SGT PM Silverlene da Silva Sousa; cPf: 828.984.562-
68; Valor: r$ 131,88. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 897/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; 
destino: Parauapebas-Pa; Período: 02 a 11/02/2022; Quantidade de 
diárias: 10 de alimentação e 09 de pousada; Servidores: TEN PM Gabrielle 
cristina domingos cordeiro; cPf: 020.344.422-10; Valor: r$ 2.681,09. cB 
PM danilo Porfírio alves ferreira; cPf: 012.478.961-70; Valor: r$ 2.405,40. 
cB PM Janderson andre Tavares da costa; cPf: 016.684.652-05; Valor: 
r$ 2.405,40. Sd PM Kalebe Silva andrade; cPf: 997.597.642-53; Valor: 
r$ 2.405,40. Sd PM Josemar da Silva lima; cPf: 907.369.402-78; Valor: 
r$ 2.405,40. Sd PM Jonantan Theilon Viana Silva; cPf: 915.166.332-53; 
Valor: r$ 2.405,40. Sd PM Eliezer farias Gaspar; cPf: 015.061.633-35; 
Valor: r$ 2.405,40. Sd PM romario abreu Santos; cPf: 019.221.442-
07; Valor: r$ 2.405,40. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 898/22/di/dF – objetivo: ações de Policia Judiaciaria 
Militar; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Monte 
alegre-Pa; destino: Prainha-Pa; Período: 28/02 a 02/03/2022; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: caP PM Marcos 
roberto assunção de Souza; cPf: 186.403.238-36; Valor: r$ 725,35. 
SUB TEN PM Jorlando da conceição alves; cPf: 437.413.802-10; Valor: 
r$ 659,40. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 899/22/di/dF – objetivo: ações de Policia Judiciaria 
Militar; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Santarém-Pa; destino: Terra Santa-Pa; Período: 21 a 25/01/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
TEN PM José Edmar Valente de Menezes; cPf: 484.781.992-68; Valor: r$ 
1.128,88. SGT PM anderson Pereira imbiriba; cPf: 708.842.342-15; Valor: 

r$ 1.055,04. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.

Protocolo: 767029
Portaria Nº900/22/di/dF – objetivo: ações de Policia Judiciaria 
Militar; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
redenção-Pa; destino: floresta do araguaia-Pa; Período: 07 a 09/02/2022; 
Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: 
TEN cEl PM francisco antonio Paiva ribas; cPf: 593.533.502-63; Valor: 
r$ 633,04. SGT PM Walderi Batista Pereira; cPf: 000.850.611-66; Valor: r$ 
527,52. cB PM filipe costa carvalho; cPf:973.066.652-00; Valor: r$ 506,40. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 901/22/di/dF – objetivo: ações de 
corregedoria; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Breves-Pa; destino: Portel-Pa; Período: 18 a 25/02/2022; Quantidade de 
diárias: 07 de alimentação e 07 de pousada; Servidores: TEN cEl PM afonso 
Geomarcio alves dos Santos; cPf:467.136.112-49; Valor: r$ 2.215,64. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 902/22/di/dF – objetivo: ações de 
corregedoria; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Portel-Pa; Período: 17 a 24/02/2022; Quantidade 
de diárias: 07 de alimentação e 07 de pousada; Servidores: MaJ PM 
christine de oliveira Pinheiro; cPf:744.282.172-34; Valor: r$ 2.215,64 . 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 903/22/di/dF – objetivo: ações de 
corregedoria; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Breves-Pa; destino: São Sebastião da Boa Vista-Pa; Período: 11 a 
18/02/2022; Quantidade de diárias: 07 de alimentação e 07 de pousada; 
Servidores: SGT PM deilton lima de Moraes; cPf: 886.618.902-25; Valor: 
r$ 1.846,32. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 904/22/di/dF – objetivo:chamado de 
Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
afuá-Pa; destino: Portel-Pa; Período: 08 a 11/01/2022; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM fabio 
Vieira freitas; cPf: 005.639.262-10; Valor: r$ 759,60. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 905/22/di/dF – objetivo:chamado de 
Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: afuá-
Pa; destino: Belém-Pa; Período: 12 a 15/02/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM renan de Souza 
Pantoja; cPf: 996.407.162-00; Valor: r$ 759,60. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 906/22/di/dF – objetivo:chamado de 
Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Salvaterra-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 23 a 25/02/2022; Quantidade 
de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN cEl PM 
antonio Vicente da Silva Neto; cPf: 429.970.382-00; Valor: r$ 474,78. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 907/22/di/dF – objetivo:chamado de 
Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Tucurui-Pa; destino: Tailândia-Pa; Período: 20 a 21/02/2022; Quantidade 
de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM PM 
Evandro Trindade da Paixão; cPf: 373.478.962-15; Valor: r$ 263,76. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 908/22/di/dF – objetivo:chamado de 
Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Santarém-Pa; destino: rurópolis-Pa; Período: 15 a 17/02/2022; 
Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: 
cB PM rosivaldo da Silva rosa leal; cPf:926.732.522-15; Valor: r$ 506,40. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 909/22/di/dF– objetivo:chamado de 
Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-
Pa; destino: ananindeua-Pa; Período: 09 a 11/03/2022; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: cB PM Brener da 
costa rodrigues; cPf:018.396.632-51; Valor: r$ 342,88 . ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 910/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento 
legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: limoeiro 
do ajuru-Pa; Período: 21/02 a 04/03/2022; Quantidade de diárias: 12 de 
alimentação e 11 de pousada; Servidores: TEN PM adriano Santos de frança; 
cPf:927.594.242-00; Valor: r$ 3.245,53. SGT PM Emerson de Jesus 
Nascimento Siqueira; cPf:638.307.872-00; Valor: r$ 3.033,24. SGT PM 
clecio antonio Mendes ferreira; cPf:608.507.012-87;Valor:r$ 3.033,24. 
cB PM lúcio flávio Nascimento Mota; Valor:r$ 2.911,80. cB PM regiane 
cristina oliveira Sampaio; cPf:971.301.332-87; Valor:r$ 2.911,80. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 911/22/di/dF – objetivo: curso Especial Para Tripulação 
de Embarcações do Estado No Serviço Público - ETSP ; fundamento legal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; destino: Belém-Pa; 
Período: 13 a 19/02/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação 
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e 06 de pousada; Servidores: cB PM Marcio alan lopes ferreira; 
cPf:019.360.982-70; Valor: r$ 1.392,60. cB PM andre carlos de Souza 
furtado; cPf:945.649.902-25; Valor:r$ 1.392,60. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 767060

.

.

editaL de coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo de 
serVidor

.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 

e deFesa sociaL
PoLÍcia MiLitar do ParÁ

dePartaMeNto GeraL de PessoaL
seÇÃo tÉcNica

sUBseÇÃo de seLeÇÃo, MoBiLiZaÇÃo, recadastraMeNto 
e PessoaL ciViL

coNVocaÇÃo Para adMissÃo, MatrÍcULa e 
iNcorPoraÇÃo, reFereNte

ao editaL Nº 01/ cFP/PMPa/2020
editaL Nº 040/ssMrPc/2022 – cFP/PMPa, 

de 03 de MarÇo de 2022
o GoVErNo do ESTado do Pará, por meio da Polícia Militar do Pará - 
PMPa, representada por seu comandante geral, JoSÉ dilSoN MElo dE 
SoUZa JÚNior – cEl QoPM, torna pública a coNVocaÇÃo dos candidatos 
abaixo relacionados, aprovados no cfP/PMPa/2020, para a entrega dos 
documentos referentes à habilitação para a admissão ao curso de for-
mação de Praças da Polícia Militar do Pará CFP/PMPA/2020, para fins de 
cumprimento das decisões judiciais, no dia e horário previsto neste edital.
1- alEXaNdrE MoraiS dE carValHo JUNior, (SUB JUdicE), 0802066- 
68.2021.8.14.0049;
2- aNdrE lUiS do NaSciMENTo SaNToS, (SUB JUdicE), ação ordinária 
nº 0800684-11.2021.8.14.0091;
3- arTHUr HENriQUE liMa SilVa, (SUB JUdicE), Mandado de Segurança 
nº 0867700-31.2021.8.14.0301;
4- BrENo alMEida corrEa, (SUB JUdicE), ação ordinária nº 0800806-
61.2021.8.14.0014;
5- BrENo TraVaSSo SaraiVa doS SaNToS, (SUB JUdicE), Mandado de 
Segurança nº 0810226-76.2021.8.14.0051
6- daVid lUcaS coSTa doS SaNToS, (SUB JUdicE), Mandado de Segu-
rança nº 0863719-91.2021.8.14.0301;
7- EdNaYloN VilHENa carValHo, (SUB JUdicE), Mandado de Segurança 
nº 0802351-47.2022.8.14.0301;
8- GilSoN alBErTo doS SaNToS ViEira JÚNior, (SUB JUdicE), ação 
ordinária nº 0858025-44.2021.8.14.0301;
9- GlarYElSoN ricHardSoN rEGo BarroS,(SUB JUdicE), ação ordi-
nária nº 0800953-87.2021.8.14.0014;
10- HElio THacio PErEira dE oliVEira, (SUB JUdicE), ação ordinária 
nº 0802228-93.2021.8.14.0136;
11- HENdErSoN loBo da coNcEiÇÃo, (SUB JUdicE), ação ordinária nº 
0801883-22.2021.8.14.0074;
12- irlaN rEGo dE alMEida, (SUB JUdicE), ação ordinária nº 0810291-
71.2021.8.14.0051;
13- JHoNaTaN BraSil da coSTa, (SUB JUdicE), agravo de instrumento 
nº 0812138-67.2021.8.14.0000;
14- Joao PEdro PErEira dE SoUZa, (SUB JUdicE), ação ordinária nº 
0810019-13.2021.8.14.0040;
15- JoSE fErNaNdo dE liMa SaNToS, (SUB JUdicE),ação ordinária nº 
0800737-89.2021.8.14.0091;
16- JoSE HENriQUE SilVa BriTo, (SUB JUdicE), ação ordinária nº 
0811061-36.2021.8.14.0028;
17- JoSE WilliaM alEXaNdrE carNEiro, (SUB JUdicE), ação ordinária 
nº 0802991-87.2021.8.14.0009;
18- JUlio cESar BraGa GUiMaraES da SilVa, (SUB JUdicE), ação or-
dinária nº 0704580-95.2021.8.07.0011;
19- KlEBEr SodrE oliVEira, (SUB JUdicE), ação ordinária nº 0704580-
95.2021.8.07.0011;
20- lUiZ daVY Mac doVEl PaNToJa, (SUB JUdicE), ação ordinária nº 
0862098-59.2021.8.14.0301;
21- Marcio JEaN NaSciMENTo PErEira, (SUB JUdicE), ação ordinária 
nº 0810053-52.2021.8.14.0051;
22- MarcoS aNdrE fErrEira aMoriM, (SUB JUdicE), ação ordinária, 
nº 0800770-79.2021.8.14.0091;
23- MaTEUS rEGo dE alMEida, (SUB JUdicE), ação ordinária nº 
0810326-31.2021.8.14.0051;
24- MaTHEUS aGoSTiNHo da SilVa rocHa, (SUB JUdicE), ação ordiná-
ria nº 0800696-25.2021.8.14.0091;
25- MicaEl JoSE carValHo rodriGUES, (SUB JUdicE), ação ordinária 
nº 0803565-51.2021.8.14.0061;
26- rafaEl dE MENdoNÇa MENdES, (SUB JUdicE), ação ordinária nº 
0802376-96.2021.8.14.0074;
27- railSoN SilVa PErEira, (SUB JUdicE), ação ordinária nº 0802032-
18.2021.8.14.0074;
28- raiMUNdo JoSE dE liMa corrEa, (SUB JUdicE), Mandado de Segu-
rança nº 0876794-03.2021.8.14.0301;
29- rENaTo SoBral Maia, (SUB JUdicE), ação ordinária nº 0815496-
22.2021.8.14.0006;
30- ValdEir coNcEicao coSTa, (SUB JUdicE), ação ordinária nº 
0800801-39.2021.8.14.0014;

31- WilSoN rodriGUES da SilVa, (SUB JUdicE), ação ordinária nº 
0863504-18.2021.8.14.0301;
32- aNa carolYNE TriNdadE da SilVa, (SUB JUdicE), agravo de instru-
mento nº 0812497-17.2021.8.14.0000;
33- EVElYN doS SaNToS NEGrÃo, (SUB JUdicE), ação ordinária nº 
0862997-57.2021.8.14.0301;
34- JEaNNE PaTricia MorEira HaNSHKoV MoraiS, (SUB JUdicE), ação 
ordinária nº 0802045-92.2021.8.14.0049;
35- NaYara SHirlEY SilVa doS SaNToS, (SUB JUdicE),agravo de ins-
trumento nº 0810864-68.2021.8.14.0000.
36- SUZaNa fErNaNda dE aZEVEdo
1. da coNVocaÇÃo Para eNtreGa dos docUMeNtos reFereN-
tes À HaBiLitaÇÃo:
1.1. os candidatos convocados deverão se apresentar, no dia 09 de março 
de 2022, às 09h00min, no departamento Geral de Pessoal da Polícia Militar 
do Pará, na Subseção de Seleção, Mobilização, recadastramento e Pessoal 
civil (SSMrPc), localizada na rodovia augusto Montenegro KM 09, nº 8401 
– bairro Parque Guajará, no complexo do comando Geral da PMPa, nesta 
cidade de Belém, Estado do Pará.
1.2. o candidato que não apresentar os documentos previstos no subitem 
2.1 deste edital será considerado inabilitado para fins de matrícula e incorpo-
ração e, em consequência, perderá o direito à vaga de acordo com o contido 
no subitem 19.3 do edital nº 01/PMPa, de 12 de novembro de 2020.
2. da HaBiLitaÇÃo
2.1 o candidato convocado deverá comparecer no dia, hora e local, utilizando 
obrigatoriamente máscara juntamente com o cartão de imunização contra a 
covid-19, para apresentar e entregar os documentos abaixo relacionados:
a) certidão de nascimento e/ou casamento;
b) documento de identidade;
c) título de eleitor e comprovante(s) de votação na última eleição ou jus-
tificativa eleitoral;
d) comprovante de regularidade de situação militar (somente para candi-
datos do sexo masculino), Certificado de Alistamento Militar, Certificado de 
dispensa de incorporação ou documento equivalente;
e) certificado ou declaração de conclusão do ensino médio, com o respec-
tivo histórico escolar;
f) cadastro de Pessoa física (cPf);
g) cartão do PiS (se o candidato for funcionário da iniciativa privada e outros);
h) cartão do PaSEP (se o candidato for funcionário público – civil ou militar);
i) 03 (três) fotos 3X4 recentes, iguais, descobertas e coloridas;
j) comprovante de residência;
k) firmar declaração de não estar cumprindo sanção em nenhum órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo;
l) firmar declaração se mantém ou não vínculo funcional com outro órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo;
m) carteira de Nacional de Habilitação – categoria tipo “B”; e
n) comprovante de imunização contra a covid-19.
2.2. ressalvados os documentos citados nas alíneas ‘d’ e ‘i’ que deverão ser 
entregues em original, os demais documentos deverão ser entregues em 01 
(uma) cópia simples, todas acondicionadas em pasta de papelão ou de plásti-
co com elástico, devendo o candidato apresentar os documentos originais na 
ocasião da entrega e os documentos em versão digital, deverão ser apresen-
tados na forma impressa para fins de autenticação pela Corporação.
2.3. o candidato que não comparecer e/ou não apresentar os documentos 
constantes no subitem 2.1 deste edital no dia, hora e local estabeleci-
dos, será considerado inabilitado para fins de matrícula e incorporação no 
cfP/2020 e, consequentemente, perderá o direito à vaga, em conformi-
dade com o artigo 2º, inciso Vi, da lei 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, 
alterada pela lei nº 8.342, de 14 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o 
ingresso na Policia Militar do Pará e dá outras providências.
3. o presente edital entra em vigor na data de sua publicação.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará

Protocolo: 766981
..

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 024/2022-GaB sUBdiretor/sUP. FUNdos.
o diretor em exercício do fundo de assistência Social da PMPa, no exercí-
cio de suas atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o militar estadual roNaldo MoNTEiro dE liMa, caP PM 
rr rG 9778, cPf 124.398.862-20, Mf 340352101, cHEfE doS SErViÇoS 
rEEMBolSáVEiS do faSPM, para atender as situações voltadas para o dia 
das mulheres, e outras que se fizerem necessárias, a utilizar o adianta-
mento no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais), para despesa de 
caráter eventual, na funcional programática: 08.122.1297.8338.0000; r$ 
4.000,00 (Quatro Mil reais) na 339030 (Material de consumo).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 (quinze) 
dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 03 de Março de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Márcio cUNHa GoMES – TEN cEl QoPM
diretor em exercício do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 766804
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diÁria
.

Portaria Nº 030/2022/Gab. diretor/FasPM – objetivo: Por haver 
a necessidade de visitas domiciliares aos associados da região que se 
encontram em grave situação de saúde, bem como realizar palestras 
ao cfaP. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Bragança e capanema-Pa; Período: nos dias 03 a 05 
de Março de 2022; Quantidade de diárias: 03 diárias de alimentação e 2 
diárias de pousada na categoria “B”; Servidores: TEN cEl PM rG 23210 
SaNdra do Socorro lEiTE; cPf: 165.435.302-78, no Valor: r$ 791,30; 
2º SGT PM rG 25324 aNdrEZa SilVa dE oliVEira; cPf: 486.760.712-
68, no Valor: r$ 659,40. ordENador em exercício: Márcio cUNHa 
GoMES; PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a 
daTa dE rEcEBiMENTo do Valor.

Protocolo: 766813

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará comu-
nica que realizará o Processo Licitatório abaixo descrito:
Pregão Eletrônico nº 001/2022-SrP, modo de disputa aBErTo/fE-
cHado, tipo MENor PrEÇo Por iTEM, valor global máximo estimado 
r$1.884.521,00.
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE iTENS dE ProTEÇÃo 
iNdiVidUal (caMiSa MaNGa loNGa, Gorro aUSTraliaNo, BErMUda 
E calÇa), Para aTENdEr aS aTiVidadES dE PrEVENÇÃo BalNEária 
do cBMPa.
Pregoeiro titular:caP QoBM rENaTa dE aViZ BaTiSTa.
Pregoeiro suplente: caP QoBM iSiS KElMa fiGUEirEdo dE araUJo.
data de abertura: 17/03/2022, às 09h30 (horário de Brasília).
Entrega do edital: www.gov.br/compras/pt-br, www.compraspara.pa.gov.
br e www.bombeiros.pa.gov.br.
Belém-Pará, 03 de março de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 766907

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 045/diÁria/cedec de 18 de FeVereiro de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: SUB TEN QBM SEBaSTiÃo SoUZa Sa-
craMENTo e SGT QBM MaYcoN WillaMY SilVa 03 (três) diárias de ali-
mentação e 02 (duas) diárias de Pousada para cada, perfazendo um valor 
total de r$ 1.318,80 (UM Mil, TrEZENToS E dEZoiTo rEaiS E oiTENTa 
cENTaVoS), por terem seguido viagem de Marabá/Pa para o município de 
Palestina do Pará/Pa, na região de integração de carajás, com diárias do 
grupo B, no período de 26 a 28 de janeiro de 2022, a serviço da coordena-
doria Estadual de defesa civil.
art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 766931

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato

eXtrato de coNtrato
coNtrato N° 30/2022-Pc/Pa.

ModalidadE dE liciTaÇÃo: PrEGÃo ElETrÔNico N° 08/2022.
Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a 
EMPrESa SolUTi – SolUÇÕES EM NEGÓcioS iNTEliGENTES S/a. cNPJ 
nº 09.461.647/0001-95.

data da assinatura: 25/02/2022.
Vigência: o prazo de vigência inicial deste contrato é de 12 (doze) meses, 
com início em 25/02/2022 a 25/02/2023.
Valor total: r$=132.212,00.
Objeto: Contratação de empresa especializada em certificação digital para 
fornecimento de dispositivos de armazenamento tipo tokens, certificados 
digitais e visitas locais.
Processo 2021/1341090.
orçamento: 40101.06.126.1508.8238. 339040.0101.
contratada: EMPrESa SolUTi – SolUÇÕES EM NEGÓcioS iNTEliGENTES S/a.
Endereço da contratada: av. 136 nº 797. Ed. New York, Setor Sul, em 
Goiânia/Go .
ordenadora responsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 767014

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saUde
Portaria Nº058 de 24/02/2022-daF

SErVidor: Maria iZaBEl doS rEiS fErrEira
carGo: Perito criminal MaTrÍcUla 5129915/1
PErÍodo: 14/12/2021 à 27/12/2021.

LiceNÇa saUde
Portaria Nº057 de 24/02/2022-daF

SErVidor: arliNdo VilHENa SaNToS
carGo: Perito criminal MaTrÍcUla 54188044/1
PErÍodo: 23/12/2021 à 23/12/2021.

Protocolo: 766654

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 014/2022 – PcP
oBJETo: o objeto do presente contrato consiste na aQUiSiÇÃo dE MaTErial 
DE EXPEDIENTE, para atender as necessidades desta Polícia Científica do Pará.
daTa da aSSiNaTUra: 03/03/2022.
Valor: r$ 8.100,00 (oito mil e cem reais).
ViGÊNcia: 03/03/2022 a 02/03/2023.
ModalidadE: Pregão Eletrônico Nº 011/2021 - SrP/SEPlad/dGl que ori-
ginou a arP Nº 001/2022 - SEPlad.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
doTaÇÃo orÇaMENTária: PlaNo iNTErNo: 4120008338c; PTrES: 
858338; NaTUrEZa da dESPESa: 339030; foNTE: 0101; aÇÃo: 232085.
coNTraTado: a empresa rcN coMÉrcio E SErViÇoS lTda, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o n° 02.055.122/0001-00, estabelecida à Trav. Primeiro de 
Março, 239, loja 06. campina cep: 66.015-051. Belém-Pa.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 767040
coNtrato Nº 015/2022 – PcP

oBJETo: o objeto do presente contrato consiste na aQUiSiÇÃo dE MaTErial 
DE EXPEDIENTE, para atender as necessidades desta Polícia Científica do Pará.
daTa da aSSiNaTUra: 03/03/2022.
Valor: r$ 4.080,00 (Quatro mil e oitenta reais)
ViGÊNcia: 03/03/2022 a 02/03/2023.
ModalidadE: Pregão Eletrônico Nº 011/2021 - SrP/SEPlad/dGl que ori-
ginou a arP Nº 002/2022 - SEPlad.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
doTaÇÃo orÇaMENTária: PlaNo iNTErNo: 4120008338c; PTrES: 
858338; NaTUrEZa da dESPESa: 339030; foNTE: 0101; aÇÃo: 232085.
coNTraTado: a empresa aPolo coMErcial lTda, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o n° 02.567.637/0001-90, estabelecida à av. almirante Wandenkolk, 
Nº 270 B - Umarizal - cep: 66.055-030. Belém-Pa.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 767043
coNtrato Nº 016/2022 – PcP

oBJETo: o objeto do presente contrato consiste na aQUiSiÇÃo dE MaTErial 
dE EXPEdiENTE, para atender as necessidades desta Polícia Científica do Pará.
daTa da aSSiNaTUra: 03/03/2022.
Valor: r$ 32.938,00 (Trinta e dois mil, novecentos e trinta e oito reais)
ViGÊNcia: 03/03/2022 a 02/03/2023.
ModalidadE: Pregão Eletrônico Nº 011/2021 - SrP/SEPlad/dGl que ori-
ginou a arP Nº 003/2022 - SEPlad.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
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doTaÇÃo orÇaMENTária: PlaNo iNTErNo: 4120008338c; PTrES: 
858338; NaTUrEZa da dESPESa: 339030; foNTE: 0101; aÇÃo: 232085.
coNTraTado: a empresa NoVidadES caBaNo coMÉrcio dE arTiGoS 
dE PaPElaria EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.194.705/0001-00, 
estabelecida à Tv. Padre Eutiquio Nº 850 - Térreo - campina, Belém-Pa.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 767044
coNtrato Nº 019/2022 – PcP

oBJETo: o objeto do presente contrato consiste na aQUiSiÇÃo dE MaTErial 
DE EXPEDIENTE, para atender as necessidades desta Polícia Científica do Pará.
daTa da aSSiNaTUra: 03/03/2022.
Valor: r$ 1.981,00 (Um mil, novecentos e oitenta e um reais)
ViGÊNcia: 03/03/2022 a 02/03/2023.
ModalidadE: Pregão Eletrônico Nº 011/2021 - SrP/SEPlad/dGl que ori-
ginou a arP Nº 006/2022 - SEPlad.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
doTaÇÃo orÇaMENTária: PlaNo iNTErNo: 4120008338c; PTrES: 
858338; NaTUrEZa da dESPESa: 339030; foNTE: 0101; aÇÃo: 232085.
coNTraTado: a empresa VS dElGado coMÉrcio dE arTiGoS dE EScri-
TÓrio EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 12.665.218/0001-44, estabele-
cida à rod. Br 316 - KM 03, rua do fio, N° 22 - Guanabara – ananindeua.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 767055
coNtrato Nº 017/2022 – PcP

oBJETo: o objeto do presente contrato consiste na aQUiSiÇÃo dE MaTErial 
DE EXPEDIENTE, para atender as necessidades desta Polícia Científica do Pará.
daTa da aSSiNaTUra: 03/03/2022.
Valor: r$ r$ 528,00 (Quinhentos e vinte e oito reais)
ViGÊNcia: 03/03/2022 a 02/03/2023.
ModalidadE: Pregão Eletrônico Nº 011/2021 - SrP/SEPlad/dGl que ori-
ginou a arP Nº 004/2022 - SEPlad.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
doTaÇÃo orÇaMENTária: PlaNo iNTErNo: 4120008338c; PTrES: 
858338; NaTUrEZa da dESPESa: 339030; foNTE: 0101; aÇÃo: 232085.
coNTraTado: a empresa NEo BrS coMÉrcio dE ElETrodoMÉSTicoS lTda,
inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 07.041.480/0001-88, estabelecida à Passa-
gem nossa Senhora aparecida nº 164, bairro castanheira, Belém/Pa.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 767049
coNtrato Nº 018/2022 – PcP

oBJETo: o objeto do presente contrato consiste na aQUiSiÇÃo dE MaTErial 
DE EXPEDIENTE, para atender as necessidades desta Polícia Científica do Pará.
daTa da aSSiNaTUra: 03/03/2022.
Valor: r$ 3.868,00 (Três mil, oitocentos e sessenta e oito reais)
ViGÊNcia: 03/03/2022 a 02/03/2023.
ModalidadE: Pregão Eletrônico Nº 011/2021 - SrP/SEPlad/dGl que ori-
ginou a arP Nº 005/2022 - SEPlad.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
doTaÇÃo orÇaMENTária: PlaNo iNTErNo: 4120008338c; PTrES: 
858338; NaTUrEZa da dESPESa: 339030; foNTE: 0101; aÇÃo: 232085.
coNTraTado: a empresa f f dE alENcar EirEli, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o n° 09.165.782/0001-93, estabelecida à Tv. We 43, cidade Nova Viii, 
n° 182, Bairro cidade Nova, ananindeua.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 767050
coNtrato Nº 021/2022 – PcP

oBJETo: o objeto do presente contrato consiste na aquisição de álcool 
Etílico 70%, iNPM líquido, para atendimento as necessidades da Sede, 
Unidades Regionais e Núcleos Avançados desta Polícia Científica do Pará.
daTa da aSSiNaTUra: 03/03/2022.
Valor: r$ 34.900,00 (Trinta e quatro mil e novecentos reais)
ViGÊNcia: 03/03/2022 a 02/03/2023.
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 006/2022 – PcP.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
doTaÇÃo orÇaMENTária: PlaNo iNTErNo: 4120008338c; PTrES: 
858338; NaTUrEZa da dESPESa: 339030; foNTE: 0101; aÇÃo: 232085.
coNTraTado: a empresa S da c SaNToS coMErcio E SErViÇoS lTda, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 40.508.894/0001-40, estabelecida à rodovia 
Br 316, Km 1 Ed.
Empresarial Next Office - 1762, Atalaia - Ananindeua/PA.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 767062
coNtrato Nº 020/2022 – PcP

oBJETo: o objeto do presente contrato consiste na aQUiSiÇÃo dE MaTErial 
DE EXPEDIENTE, para atender as necessidades desta Polícia Científica do Pará.
daTa da aSSiNaTUra: 03/03/2022.
Valor: r$ 37.550,00 (Trinta e sete mil e quinhentos e cinquenta reais)
ViGÊNcia: 03/03/2022 a 02/03/2023.
ModalidadE: Pregão Eletrônico Nº 011/2021 - SrP/SEPlad/dGl que ori-
ginou a arP Nº 007/2022 - SEPlad.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.

doTaÇÃo orÇaMENTária: PlaNo iNTErNo: 4120008338c; PTrES: 
858338; NaTUrEZa da dESPESa: 339030; foNTE: 0101; aÇÃo: 232085.
coNTraTado: a empresa STar coMÉrcio dE aliMENToS lTda, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o n° 23.146.066/0001-90, estabelecida à rua das rosas, 
198, Galpão, 04 - Parque Verde, Belém-Pa.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 767059

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 007/2022 | Pae Nº 2021/1488231
comunicamos aos interessados que os lotes 01 e 02 da licitação em epígra-
fe, com vista na aquisição de Materiais de consumo para o laboratorio de 
dNa, para o laboratório de Genética forense desta sede (Belém) da Polícia 
Científica do Pará, restaram fracassados.
Belém, 03 de março de 2022.
Pregoeira Oficial: Lidiane Nascimento Gomes

Protocolo: 767037

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Processo nº 2021/462706 | 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 008/2022 – PcP

O Diretor-Geral da Polícia Científica do Pará, no uso de suas atribuições 
legais e considerando os fatos corroborados nos autos do processo nº 
2021/462706, bem como as disposições do Edital de Pregão Eletrônico nº 
008/2022 – PcP, que tem objeto a aquisição de Sistema audiovisual para 
Sala de reunião para atender a demanda deste cPcrc, rESolVE:
I – HOMOLOGAR a adjudicação da Pregoeira Oficial que concedeu o obje-
to do loTE UNico deste certame à empresa G S SarMENTo o diSTri-
BUidora E coMErcio dE EQUiPaMENToS, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 42.254.594/0001-07, pela oferta de r$ 13.052,61 (treze mil e cinquen-
ta e dois reais e sessenta e um centavos)
ii – determinar à comissão Permanente de licitação a adoção dos pro-
cedimentos necessários para a elaboração do instrumento contratual nos 
termos do edital desta licitação;
iii – determinar à diretoria administrativa e financeira a indicação para a 
designação de fiscal de contrato;
iV – os autos do presente processo estão à disposição de todos que inte-
ressarem para vistas junto à comissão Permanente de licitação desta Po-
lícia Científica do Pará.
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE e PUBliQUE-SE.
Belém/Pa, 03 de março de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral da Polícia científica do Pará

Protocolo: 767009
Processo nº 2021/1488231| 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 007/2022 – PcP
O Diretor-Geral da Polícia Científica do Pará, no uso de suas atribuições 
legais e considerando os fatos corroborados nos autos do processo nº 
2021/1488231, bem como as disposições do Edital de Pregão Eletrônico nº 
007/2022 – PcP, que tem objeto a aquisição de Materiais de consumo para 
o laboratório de dNa”, para o laboratório de Genética forense desta sede 
(Belém) da Polícia Científica do Pará, RESOLVE:
I – HOMOLOGAR a adjudicação da Pregoeira Oficial que concedeu o objeto 
do loTE 03 deste certame à empresa QUalY coMErcial EirEli, inscrita 
no cNPJ/Mf sob nº 11.301.724/0001-91, pela oferta de r$ 99.898,00 (no-
venta e nove mil e oitocentos e noventa e oito reais).
ii – determinar à comissão Permanente de licitação a adoção dos pro-
cedimentos necessários para a elaboração do instrumento contratual nos 
termos do edital desta licitação;
iii – determinar à diretoria administrativa e financeira a indicação para a 
designação de fiscal de contrato;
iV – os autos do presente processo estão à disposição de todos que inte-
ressarem para vistas junto à comissão Permanente de licitação desta Po-
lícia Científica do Pará.
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE e PUBliQUE-SE.
Belém/Pa, 03 de março de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
Diretor-Geral da Polícia Científica do Pará

Protocolo: 767000

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

Processo nº 2021/462706 | 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 008/2022 – PcP

A pregoeira oficial designado pela PorTaria Nº 253/2021 de 31/08/2021 – 
GaB/dG/cPc-rc, no uso das atribuições que lhe são conferidas (art. 3º, iV, 
da lei 10.520/02), e após a constatação do cumprimento das exigências 
legais relativas ao Pregão Eletrônico nº 008/2022 – PcP, que tem objeto 
a aquisição de Sistema audiovisual para Sala de reunião para atender a 
demanda deste cPcrc, rESolVE:
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i – adJUdicar o loTE UNico deste certame à empresa G S SarMENTo 
o diSTriBUidora E coMErcio dE EQUiPaMENToS, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 42.254.594/0001-07, pela oferta de r$ 13.052,61 (treze mil e 
cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos)
Maria do Socorro da SilVa dE alMEida
Pregoeira Oficial

Protocolo: 767004
Processo nº 2021/1488231| 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 007/2022 – PcP
A pregoeira oficial designado pela PORTARIA Nº 224/2020 de 17/08/2020 – 
GaB/dG/cPc-rc, no uso das atribuições que lhe são conferidas (art. 3º, iV, 
da lei 10.520/2002), e após a constatação do cumprimento das exigências 
legais relativas ao Pregão Eletrônico nº 007/2022 – PcP, que tem objeto 
a aquisição de Materiais de consumo para o laboratório de dNa”, para o 
Laboratório de Genética Forense desta sede (Belém) da Polícia Científica 
do Pará, rESolVE:
i – adJUdicar o loTE 03 deste certame à empresa QUalY coMErcial 
EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 11.301.724/0001-91, pela oferta de r$ 
99.898,00 (noventa e nove mil e oitocentos e noventa e oito reais).
lidiaNE NaSciMENTo GoMES
Pregoeira Oficial

Protocolo: 766996

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 06/2022-cGd/Pad 
BeLÉM, 25 de FeVereiro de 2022.

o corregedor chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da Portaria n° 1861/2017-dG/cG/dETraN, de 
07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que de-
legou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de Sindi-
cância investigativa ou acusatória, e/ou Processo disciplinar;
coNSidEraNdo o teor dos documentos e informações constantes nos 
autos do Processo Preliminar nº 2022/250544 (cópia do processo nº 
2021/886151), que apurou irregularidades de alteração de características 
de veículos, no âmbito da cirETraN de capanema/Pa;
coNSidEraNdo a delimitação da materialidade e autoria dos fatos, con-
forme Parecer correicional nº 111/2021-corrEGEdoria, que exigem ins-
tauração de Processo administrativo disciplinar – Pad.
r E S o l V E:
i – iNSTaUrar Processo administrativo disciplinar em face da servidora 
A. R. S. P., com a finalidade de apurar responsabilidades pela prática, em 
tese, das irregularidades constantes nos autos em referência e demais 
fatos conexos.
ii – dESiGNar os servidores JEffErSoN roBErTo MoraiS ModESTo, 
assistente de Trânsito, matrícula nº 80845409/1, MariNa BoTElHo Jai-
ME, assistente de Trânsito, matrícula nº 57176566/1 e fErNaNdo JorGE 
do carMo, assitente de Trânsito, matrícula nº 55588473/1, para a sob a 
presidência do primeiro, apurarem esses fatos, no prazo de 60 (sessenta) 
dias, conforme o artigo 208 da lei 5.810/94, devendo a comissão observar 
as disposições contidas no artigo 204 e seguintes do mesmo dispositivo le-
gal, assegurando ao acusado os princípios constitucionais do contraditório 
e da ampla defesa.
iii – ENcaMiNHar À coordenadoria disciplinar e à coordenadoria de Ges-
tão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cumprimen-
to do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor chefe – dETraN/Pa
PorTaria Nº 32/2019-dG/cGP

Portaria 51/2022-cGd/Pad/diVersas 
BeLÉM, 03 de MarÇo de 2022.

o corregedor-chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei,
e …
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07/06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado em 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor-chefe para instauração de sindicância, 
investigativa ou acusatória, e/ou processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2022 – cPad, de 
03/02/2022, subscrito pelo Presidente do colegiado processante, fernando 
Zanuto ferrari, no qual solicita e fundamenta a necessidade de recondu-
ção, por mais 60 (sessenta) dias, dos trabalhos apuratórios da comissão 
designada pela PorTaria Nº 27/2020 – cGd/Pad, de 23/09/20, publicada 

no Diário Oficial do Estado nº 34.355 de 24/09/20, atinente ao Processo 
administrativo disciplinar nº 2019/289195, conforme disposição do artigo 
208, “caput”, da lei nº 5.810/94.
r E S o l V E:
i – rEcoNdUZir, por mais 60 (sessenta) dias a tríade processante institu-
ída pela Portaria n° 27/2020 – cGd/Pad, de 23/09/20, publicada no diário 
Oficial do Estado nº 34.355 de 24/09/20, a contar da data de 09/03/2022.
ii – ENcaMiNHar à coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à co-
ordenadoria de Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para 
o pleno cumprimento do presente ato.
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor-chefe do dETraN/Pa

Protocolo: 767125

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
NÚMero do coNtrato:  06/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO: Art. 24, inciso X (Locação de imóvel para fins 
precípuos da administração) da lei n° 8.666/93, com as alterações da lei 
n° 9.648/98.
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e o Srª. fraNciSco roSa da SilVa, portador do 
rG n° 627980 e do cPf n° 235.141.243-53.
oBJETo: locação não residencial, referente ao imóvel urbano localizado na 
avenida JK de oliveira, nº 1021, bairro: redenção, dom Eliseu/Pa, onde 
funcionará a cirETraN B do referido município.
Valor: o valor mensal da presente locação é de r$-4.500,00 (quatro mil 
e quinhentos reais), perfazendo um valor global em 48 (quarenta e oito) 
meses de r$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 66.201 – departamento de Trânsito do Estado 
do Pará; 06 – Segurança Pública; 125 – Normatização e fiscalização; 1502 
– Segurança Pública; 1297 – Manutenção da Gestão  8830 – implementa-
ção das Unidades do dETraN/Pa; 339036 – outros Serviços de Terceiros 
– Pessoa física; fonte de recursos: 0261 – recursos Próprios/0661 – re-
cursos Próprios – Superávit.
ViGÊNcia:  início:  24/02/2022  Término:  24/02/2026
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra:  24/02/2022
ordENador rESPoNSáVEl: rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE 
SoUZa coElHo
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUZa coElHo
diretora Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 767165

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 651/2022-daF/cGP, de 23/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/197752;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
clEYdSoN SilVa SoUSa, matrícula nº 5955963/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
380,00 (TrEZENToS E oiTENTa rEiaS) e destina-se a suprir as despesas 
de deslocamento no Município de Belém.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-380,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: período de 07/03 a 16/03/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 766775
Portaria Nº 615/2022-daF/cGP, de 22/02/2022

o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/195639;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Eduardo rabelo freire, matrícula nº 57190748/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-2.000,00 
(doiS Mil rEaiS) e destina-se a suprir a despesas emergencias e de pronto 
pagamento nos municipios altamira, Santarém, Monte alegre, alenquer.
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art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-2.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 07/03 à 01/04/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 766771
Portaria Nº 628/2022-daF/cGP, de 23/02/2022

o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/182389;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
andrea Gomes dos Santos Siqueira, matrícula nº 5926168/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
3.000,00 (TrÊS Mil rEaiS) e destina-se a suprir as despesas emergen-
ciais e de pequeno vulto e de pronto pagamento que possam vim ocorrer 
na Gerência de canaã dos carajás.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.700,00
3339036-r$- 300,00
3339039-r$-1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 766773

diÁria
.

Portaria Nº 534/2022-daF/cGP, de 08/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/180098;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
itupiranga para o município de Tucuruí no período de 07/03 à 01/04/2022, 
a fim de realiar atendimentos em processos de CNH’S.

nome matricula
Gicelda Suedy de farias e Silva 57196219/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 583/2022-daF/cGP, de 18/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/193969;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Marituba no período de 05 à 18/03/2022, a fim de 
realizar controle de fluxo de veículos ações de fiscalização de trânsito no 
referido municipio, bem como desenvolver ações determinadas pela dTo, 
em especial para atender ao longo do trecho (Km-0 ao Km-18) da rodovia 
Br-316, em cumprimento ao convênio 003/2018-SrPrf-Pa.

nome matricula

osvaldo Batista de oliveira Junior 57194796 /2
ademilton Vaz de Quadros 57230538 /1

Jacson cleiton de Melo Saraiva 57200226 /1
Gilvan Veloso cruz 57213689 /2

Pedro Hugo de lima filho 57226484 /1

alberto Jansen ferreira 57231977 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 585/2022-daF/cGP, de 18/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/190623;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Marituba no período de 05 à 18/03/2022, a fim de 
realizar controle de fluxo de veículos ações de fiscalização de trânsito no 
referido municipio, bem como desenvolver ações determinadas pela dTo, 
em especial para atender ao longo do trecho (Km-0 ao Km-18) da rodovia 
Br-316, em cumprimento ao convênio 003/2018-SrPrf-Pa.

nome matricula
daniel figueiredo Guerreiro 57198721 /1

adenilson Martins Nascimento 54193763 /3
Marcus roberto Saldanha Batista 57228955 /1

Willy de Souza Pena 57198712 /1
Eudo Mamede da costa Junior 57212965 /2
José Humberto daniel lisboa 5557135 /2
ilmar anaisy araújo Borges 57205216 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 608/2022-daF/cGP, de 22/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/197712;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de nove e meia (09 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Ourilândia 
para o município de Belém no período de 07 à 16/03/2022, a fim de reali-
zar levantamento da demanda administrativa do cirETraN, por recomen-
dação da coordenação cNcir.

nome matricula
cleydson Silva Sousa 5955963/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 619/2022-daF/cGP, de 22/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/195473;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Municí-
pio de Belém para os municípios de altamira – 07 à 12/03/2022, San-
tarém – 13 à 18/03/2022, Monte alegre – 19 à 23/03/2022, alenquer 
– 24 à 29/03/2022, Santarém – 30/03/2022, altamira/Belém – 31/03 à 
01/04/2022, a fim de realizar levantamento de necessidades e acompa-
nhamento de implantações de sinalização dos municipios da região de in-
tegração do baixo amazonas, conforme contrato nº 04/2021, e acompa-
nhamento dos serviços de fiscalização eletrônica (RADARES) nas regiões 
de integração do Xingú e Baixo amazonas nas Pa-415, Pa-431, Pa-370, 
Pa-453, Pa-457.

nome matricula
ivan campos Bezerra 3261891 /1
Eduardo rabelo freire 57190748 /1

Manoel João ramos da costa 4001427 /_

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 766769
Portaria Nº 560/2022-daF/cGP, de 17/02/2022

o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/181308;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de Soure – 07/03 à 10/03/2022, cametá – 
11/03 à 14/03/2022, colares – 15/03 à 18/03/2022, Ulianópolis – 19/03 
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à 22/03/2022, dom Eliseu – 23/03 à 26/03/2022, rondon do Pará/Belém 
– 27/03 à 05/04/2022, a fim de realizar um levantamento regionalizado 
através da utilização de um aplicativo de questionario de perguntas para 
os condutores de veículos automotivos quanto às leis de trânsito nos mu-
nicipios acima citados.

nome matricula
Marco antonio Silva da Silva 57206791 /2
Joélcio Júnior da costa Graça 55587588 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 635/2022-daF/cGP, de 23/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/174670;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Santa 
Izabel para o município de Belém no período de 07 à 11/03/2022, a fim de 
resolver pendências da cirETraN na sede do dETraN.

nome matricula
Michelle Guimarães Mattos Travassos 5958812 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 664/2022-daF/cGP, de 24/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/217789;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de Marabá – 03 à 08/03/2022, Parauapebas – 
09 à 14/03/2022, canaã dos carajás – 15 à 17/03/2022, redenção – 18 à 
21/03/2022, Santana do Araguaia/Belém – 22/03 à 01/04/2022, a fim de 
realizar transporte de processos de habilitação.

nome matricula
Walter rogério Marques de Souza 57191419 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 766764
Portaria Nº 516/2022-daF/cGP, de 15/02/2022

o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/148849;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de Santa isabel – 14/03/2022, castanhal 
– 15/03/2022, Santa Maria do Pará – 16/03 à 18/03/2022, Salinópolis 
– 19/03 e 20/03/2022, capanema – 21/03 e 23/03/2022, Tomé- açú – 
24/03 à 26/03/0222, capitão Poço – 27/03 e 28/03/2022, Barcarena – 
29/03 à 31/03/2022, abaetetuba – 01/04 e 02/04/2022, cametá – 03/04 
à 06/04/2022, Tucuruí – 07/04 à 09/04/2022, Tailândia/Belém –10/04 à 
12/04/2022, a fim de realizar vistoria técnica/fiscalização para analise das 
empresas que serão credenciadas/fiscalizadas como estampadoras de placas 
de identificação veícular EPiV- conforme resolução 780/2019-coNTraN e 
PorTaria Nº 2065/2021-dG/dETraN, nos municipios acima citados.

nome matricula
ana cláudia Barros Santos 57176471/1

Poliane da Silva Brasil 80845374 /1
adelson Marques de Souza 57176050 /2

fabrício franco Santos 80845613 /1
Gilson Wilton da costa de Brito 57195470 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº523/2022-daF/cGP, de 16/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.

coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/172091;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de seis e meia (6 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Salinopólis, no período de 24/02 à 02/03/2022, a fim 
de coordenar a operação carnaval 2022.

NoMe MatricULa

JoSÉ BENTo aNdradE GoUVÊa JÚNior 80845362/5

roSa Maria da SilVa BoHadaNa 5953242/1

aNToNio oliNTo cEi riBEiro dE alMEida 5947624/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 766760
Portaria Nº531/2022-daF/cGP, de 08/02/2022

o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/123470;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Tucuruí 16/02 à 03/03/2022, a fim de auxiliar a equipe 
de fiscalização de trânsito, realizando atividades correlatadas a sua área 
de atuação.

nome matricula
leonardo araújo da costa 80845441/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 766809
Portaria N°721/2022/dG/dHcrV/detraN

dispõe sobre a prorrogação do prazo de vistorias, de recibos de transferência 
de propriedade de veículos automotores, elétricos, articulados, reboque e 
semi reboque.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso 
de suas atribuições legais e,
considerando os procedimentos de adequação para atendimento ao 
usuário do dETraN/Pa;
rESolVE:
artigo 1º - Prorrogar até 31/03/2022 o prazo de vistorias, de recibos 
de transferência de propriedade de veículos automotores, elétricos, 
articulados, reboque e semi reboque, vencidos nos dias 01/01/2022 à 
31/03/2022.
Parágrafo Único – os recibos de transferência de propriedade(crV) 
ou documentos vencidos, utilizados nos serviços de transferência 
de propriedade e jurisdição, para vistorias realizadas nas Empresas 
credenciadas de Vistoria Veicular, não terão cobranças de multas até o 
prazo estabelecido no caput deste artigo.
Artigo 2º - Autorizar, excepcionalmente, que os veículos oficiais, de 
propriedade do Estado e utilizados em serviço público, sejam conduzidos 
sem registro e licenciamento, e consequentemente, sem placas, desde que 
apresentada a Nota fiscal no momento da abordagem, com todos os dados 
do veículo e do proprietário.
§1º. recomenda-se que sempre que os agentes de Trânsito dos órgãos 
integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, policiais militares (quando 
conveniados) e/ou aos agentes municipais ou rodoviários, se depararem 
com veículos oficiais, em uma abordagem, verificar:
a) se o veículo encontra-se numa das situações aqui apresentadas no 
caput desse artigo, sempre consultando o sistema rENaVaM, disponível ao 
órgão em que trabalham, para se certificar se o veículo realmente não foi 
registrado e/ou licenciado;
b) se for possível, realizar consulta e verificação do número de identificação 
veicular gravado no chassi, para os veículos que estiverem sem registro e 
sem placas;
§2º. Será obrigatório o porte da Nota fiscal do veículo, para comprovação 
que se trata de veículo de propriedade do Município, Estado ou União.
artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se às disposições em contrário.
Gabinete da direção Geral, em 03 de março de 2022.
rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 767232
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secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

Portaria
.

Portaria Nº 0282/2022-cGP/seaP 
Belém, 02 de março de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcio-
nal: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, funcio-
nal: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração dos autos das 
Sindicâncias administrativas investigativas nº 6210, 6211, 6225, 6245, 
6246, 6263, 6266, 6283, 6287 e 6288/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da 
autoridade superior;
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, fun-
cional: 5464285 – Membro; e aNdrÉ ricardo NaSciMENTo TEiXEira, 
funcional: 5902531 – Membro, para dar continuidade à apuração dos au-
tos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6276, 6277, 6286 
e 6293/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis,
prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
art. 3º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, fun-
cional: 57201800 – Membro; e aNdrÉ ricardo NaSciMENTo TEiXEira, 
funcional: 5902531 – Membro, para dar continuidade à apuração dos autos 
das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6272, 6273, 6278, 6281, 
6282, 6285 e 6290/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 767089
Portaria Nº 0283/2022-cGP/seaP 
Belém, 02 de março de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUar-
do, funcional: 5902749 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSciMENTo TEi-
XEira, funcional: 5902531 – Membro; e EliZaBETH MalcHEr VilHENa, 
funcional: 5464285 – Membro, para dar continuidade à apuração dos au-
tos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6274, 6279, 6280 
e 6284/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis,
prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUar-
do, funcional: 5902749 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSciMENTo TEi-
XEira, funcional: 5902531 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apura-
ção dos autos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6289 e 
6292/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, 
funcional: 54196889 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, 
funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração dos au-
tos da Sindicância administrativa investigativa nº 6291/2021-cGP/SEaP, 
estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual 
período, a critério da autoridade superior;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 767080

Portaria Nº 0281/2022-cGP/seaP 
Belém, 02 de março de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por rodriGo coSTa Pi-
NHEiro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Presidente; EliZaBETH Mal-
cHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade 
à apuração dos autos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 
6645 e 6646/2022-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 767083
Portaria Nº 0291/2022-cGP/seaP 
Belém, 04 de março de 2022.
coNSidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual 
n.º 5.810/94-rJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância 
não excederá a 15 (quinze) dias, poderá ser prorrogado por igual período, 
a critério da autoridade superior;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar a Portarias abaixo relacionadas:
- 0140/2022-cGP/SEaP, de 07/02/2022, publicada no doE nº 34.862, de 
10/02/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6688/2022-cGP/SEaP;
- 0141/2022-cGP/SEaP, de 07/02/2022, publicada no doE nº 34.862, de 
10/02/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6689/2022-cGP/SEaP;
- 0142/2022-cGP/SEaP, de 07/02/2022, publicada no doE nº 34.862, de 
10/02/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6690/2022-cGP/SEaP;
- 0143/2022-cGP/SEaP, de 07/02/2022, publicada no doE nº 34.862, de 
10/02/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6691/2022-cGP/SEaP;
- 0144/2022-cGP/SEaP, de 07/02/2022, publicada no doE nº 34.862, de 
10/02/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6692/2022-cGP/SEaP;
- 0145/2022-cGP/SEaP, de 07/02/2022, publicada no doE nº 34.862, de 
10/02/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6693/2022-cGP/SEaP;
- 0146/2022-cGP/SEaP, de 08/02/2022, publicada no doE nº 34.862, de 
10/02/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6694/2022-cGP/SEaP;
- 0147/2022-cGP/SEaP, de 08/02/2022, publicada no doE nº 34.862, de 
10/02/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6695/2022-cGP/SEaP;
- 0148/2022-cGP/SEaP, de 08/02/2022, publicada no doE nº 34.862, de 
10/02/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6696/2022-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 767095
Portaria Nº 0292/2022-cGP/seaP 
Belém, 04 de março de 2022.
coNSidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual 
n.º 5.810/94-rJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância 
não excederá a 15 (quinze) dias, poderá ser prorrogado por igual período, 
a critério da autoridade superior;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar a Portarias abaixo relacionadas:
- 0150/2022-cGP/SEaP, de 09/02/2022, publicada no doE nº 34.862, de 
10/02/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6698/2022-cGP/SEaP;
- 0151/2022-cGP/SEaP, de 09/02/2022, publicada no doE nº 34.862, de 
10/02/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6699/2022-cGP/SEaP;
- 0152/2022-cGP/SEaP, de 09/02/2022, publicada no doE nº 34.862, de 
10/02/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6700/2022-cGP/SEaP;
- 0153/2022-cGP/SEaP, de 09/02/2022, publicada no doE nº 34.862, de 
10/02/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6701/2022-cGP/SEaP;
- 0154/2022-cGP/SEaP, de 09/02/2022, publicada no doE nº 34.862, de 
10/02/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6702/2022-cGP/SEaP;
- 0155/2022-cGP/SEaP, de 09/02/2022, publicada no doE nº 34.862, de 
10/02/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6703/2022-cGP/SEaP;
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- 0156/2022-cGP/SEaP, de 09/02/2022, publicada no doE nº 34.862, de 
10/02/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6704/2022-cGP/SEaP;
- 0157/2022-cGP/SEaP, de 09/02/2022, publicada no doE nº 34.862, de 
10/02/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6705/2022-cGP/SEaP;
- 0158/2022-cGP/SEaP, de 09/02/2022, publicada no doE nº 34.862, de 
10/02/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6706/2022-cGP/SEaP;
- 0159/2022-cGP/SEaP, de 09/02/2022, publicada no doE nº 34.862, de 
10/02/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6707/2022-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 767098
Portaria Nº 0290/2022-cGP/seaP 
Belém, 03 de março de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUar-
do, funcional: 5902749 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, 
funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, 
funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração dos au-
tos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6356, 6357, 6358, 
6367, 6373, 6376, 6377, 6386 e 6387/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da 
autoridade superior;
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por rodriGo coSTa Pi-
NHEiro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Presidente; EliZaBETH Mal-
cHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade 
à apuração dos autos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 
6368, 6369, 6372, 6375,  6378, 6379, 6380, 6381, 6383, 6384, 6389 e 
6393/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 767068
Portaria Nº 0285/2022-cGP/seaP 
Belém, 02 de março de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHE-
Na, funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, 
funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração dos autos 
das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6242, 6247, 6249, 6264, 
6269, 6270 e 6275/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSciMEN-
To TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração 
dos autos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6294, 6295, 
6297 e 6298/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
art. 3º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro; e EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para dar continuidade à apura-
ção dos autos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6296 e 
6299/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 767071

Portaria Nº 0284/2022-cGP/seaP 
Belém, 02 de março de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por rodriGo coSTa Pi-
NHEiro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Presidente; EliZaBETH Mal-
cHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade 
à apuração dos autos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 
6212, 6243, 6244, 6248, 6251, 6257, 6262, 6265, 6267 e 6268/2021-
cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável 
por igual período, a critério da autoridade superior;
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por rodriGo coSTa Pi-
NHEiro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Presidente; ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Membro; e EliZaBETH MalcHEr VilHE-
Na, funcional: 5464285 – Membro, para dar continuidade à apuração dos 
autos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6219, 6228, 6255 
e 6261/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 767073
Portaria Nº 0287/2022-cGP/seaP 
Belém, 03 de março de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por rodriGo coSTa Pi-
NHEiro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Presidente; EliZaBETH Mal-
cHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade 
à apuração dos autos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 
6647, 6650, 6651, 6653, 6655 e 6656/2022-cGP/SEaP, estabelecendo o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério 
da autoridade superior;
art. 3º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, fun-
cional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, fun-
cional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração dos autos 
da Sindicância administrativa investigativa nº 6648, 6649, 6652, 6654 e 
6657/2022-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 767075
Portaria Nº 0280/2022-cGP/seaP 
Belém, 02 de março de 2022.
coNSidEraNdo o disposto no art. 111, §4º, da lei Estadual n.º 
8.972/2020, segundo o qual o prazo para conclusão do procedimento, com 
decisão final da autoridade julgadora, é de 120 (cento e vinte) dias úteis, 
admitida prorrogação por igual período, uma única vez, em face de cir-
cunstâncias excepcionais, devidamente motivada;
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar as Portarias abaixo relacionadas: - 1193/2021-cGP/
SEaP, de 30/08/2021, publicada no doE nº 34.692, de 08/09/2021, refe-
rente à Sindicância administrativa disciplinar nº: 6215/2021-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 767061
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Portaria Nº 0286/2022-cGP/seaP 
Belém, 03 de março de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por rodriGo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa - funcional: 54196889 – Presidente; adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS - funcional: 57201800 – Membro; e EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa - funcional: 5464285 – Membro; para dar continuidade à apu-
ração dos autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 5627/2020-
cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão.
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUar-
do - funcional: 5902749 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa 
- funcional: 5464285 – Membro; e BrUNo coSTa PiNHiEro dE SoUSa 
- funcional: 55585599 – Membro; para dar continuidade à apuração dos 
autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 5628/2020-cGP/SEaP, 
estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 767063
Portaria Nº 0289/2022-cGP/seaP 
Belém, 03 de março de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; rodriGo coSTa Pi-
NHEiro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Membro; e aNdrÉ ricardo 
NaSciMENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro, para dar conti-
nuidade à apuração dos autos da Sindicância administrativa investigativa 
nº 6333/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro; e aNdrÉ ricardo NaS-
ciMENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro, para dar continuida-
de à apuração dos autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6354/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
art. 3º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHE-
Na, funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, 
funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração dos autos 
das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6370, 6371, 6374, 6385, 
6388, 6391 e 6392/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 767067
Portaria Nº 0288/2022-cGP/seaP 
Belém, 03 de março de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro; e adriaNa fErraZ do 

Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade 
à apuração dos autos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 
6300, 6301, 6303, 6304, 6305, 6306, 6310, 6314, 6316, 6318, 6319, 
6321, 6324, 6325, 6328, 6329, 6330, 6331, 6336, 6338, 6339, 6340, 
6343, 6345, 6346, 6347, 6350, 6351, 6352, 6353, 6355 e 6382/2021-
cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável 
por igual período, a critério da autoridade superior;
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro; e EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para dar continuidade à apu-
ração dos autos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6302, 
6307, 6308, 6309, 6311, 6312, 6313, 6315, 6317, 6320, 6322, 6323, 
6326, 6332, 6334, 6337, 6341, 6342, 6344, 6348 e 6349/2021-cGP/SEaP, 
estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual pe-
ríodo, a critério da autoridade superior;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 767079

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato 004/2019
termo aditivo: 3
data da assinatura: 22/02/2022
Exercício: 2022
Classificação do Objeto: OUTROS
Motivo: da ViGÊNcia do coNTraTo
Justificativa: O prazo de vigência será prorrogado pelo período de 12 
(doze) meses, iniciando sua vigência em 23/02/2022 e encerrando em 
22/02/2023, sob a luz dos ditames do art. 57, inc. ii da lei no 8666/93.
dotação orçamentária: funcional Programática: 97.101 03.421.1502.8283, 
Natureza de despesa: 339039, fonte: 0101, Pi 1050008283c.
Processo: 2019/74485
contrato: 004/2019
contratado: ProSPEra SErVicE lTda
cNPJ: 15.011.217/0001-74
Endereço: rua do acampamento no 170, 
Bairro: Telégrafo, Belém – Pará, cEP: 66.083-030
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 766747

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2022 - UasG 925852
Processo nº 2022/91759, o objeto da presente licitação é a escolha da 
proposta mais vantajosa para aquisição de MEdicaMENToS destinados aos 
serviços dos 07 (sete) Espaços de Saúde nas seguintes unidades: com-
plexo Penitenciário de Marabá - cPM, centro de recuperação de Bragança 
– crrB, Presidio Estadual Metropolitano i – PEM i, Hospital Geral Peniten-
ciário – HGP, centro de recuperação regional de Breves – crrBrEVES, 
centro de recuperação regional de itaituba – crri, colônia Penal agrícola 
de Santa izabel – cPaSi, todas pertencentes à Secretaria de Estado de 
administração Penitenciária – SEaP/Pa, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas neste instrumento e na ação conveniada N° 
893381/2019, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste Edital e seus anexos. data de abertura: 18/03/2022 às 11h00min 
(Horário de Brasília), edital encontra-se acessível nos sites:www.compras-
governamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br. responsável pelo 
certame: andréia alves de araújo de lemos; local de abertura: www.
comprasgovernamentais.gov.br
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
ordenador de despesas

Protocolo: 767106

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto ao coNVÊNio Nº 001/2021
1º Apostilamento ao CONVÊNIO nº 001/2021, firmado entre a SECRE-
Taria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária – SEaP e a SE-
crETaria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE – SEMMa, cujo objeto é a 
absorção de mão de obra carcerária.
a cláusula quinta será substituída pela seguinte redação:
cláUSUla QUiNTa: doS rEcUrSoS orÇaMENTárioS
Para prover o objeto do presente instrumento, será efetuado o repasse 
de recursos da SEMMa para a SEaP no valor mensal estimado de r$ r$ 
47.086,20 (Quarenta e sete mil oitenta e seis reais e vinte centavos), 
passando o valor global para o montante de r$ 510.632,40 (quinhentos e 
dez mil seiscentos e trinta e dois reais e quarenta centavos), em razão da 
alteração do valor do salário mínimo vigente e contribuição previdenciária 
para o ano de 2022, conforme Medida Provisória no 1.091 de 30/12/2021 - 
Diário Oficial da União - DOU de 31/12/2021, a contar de 01/01/2022, que 
ficarão assegurados pela seguinte funcional programática:
Órgão: 2.14 Secretaria Municipal de Meio ambiente
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Unidade: 21 Secretaria Municipal de Meio ambiente
função: 18 Gestão ambiental
Sub função: 541 Preservação e conservação ambiental
Programa: 0002 infraestrutura, Mobilidade, Habitação e Meio ambiente
Projeto/atividade: 1183 Belém bem cuidada, produção de mudas e implan-
tação de corredores arborizados
Sub-ação: 001 Produção de mudas e implantação de corredores arborizados
Tarefa: 001 convênio - regressos
categoria despesa: 3390390000 outros serviços de terceiros – Pessoa jurídica
fonte: 1753010000 recursos provenientes de taxas e contribuições 
– adm. direta - fMMa
fundo financeiro: 10 fundo Municipal de Meio ambiente
as demais cláusulas do referido convênio permanecem inalteradas.
Belém/Pa, 24 de fevereiro de 2022.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 766805

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

terMo aditiVo ao coNVÊNio 001/2021
Nº: 02
data de assinatura: 24/02/2022
Vigência: 02/03/2022 a 01/03/2023.
Justificativa: Este termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de 
execução e vigência do referido instrumento, nos termos de sua cláusula séti-
ma; e, consequentemente, a alteração do valor global dos recursos orçamen-
tários da cláusula quinta, de acordo com o especificado no plano de trabalho.
convênio: 001
Exercício: 2021
Valor global: r$ 1.318.090,80 
(Um milhão e trezentos e dezoito mil e noventa reais e oitenta centavos).
Partes: Beneficiário ente Público: Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária - SEaP
concedente: Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa.
Nome do ordenador: Jarbas Vasconcelos do carmo.

Protocolo: 766810

.

.

diÁria
.

Portaria Nº386/2022 – 188724 – ctM iV
objetivo: coNdUZir iNTErNo a fiM dE ParTciciPar dE aUdiENcia dE 
iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo Na coMarca dE SÃo GEraldo do araGUaia.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl
destino: SÃo GEraldo do araGUaia
Servidor (es):EliSaNdro alErSoN BarBoSa BraNdÃo, MaT.5949514, 
Policia PENal– raPHaEl PaTricK dUarTE SENa dE oliVEi-
ra, MaT.5949461, Policia PENal– rodriGo da SilVa frEiTaS, 
MaT.5932698, Policia PENal.
Período:22 a 24/02 /2022 - diária(s). 2 ½ (dUaS E MEia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 766984
Portaria Nº 385/2022 – 168882 – ctM iii
objetivo: coNdUZir iNTErNoS, a fiM dE ParTiciPar dE aUdiENcia Na 
coMarca dE TailaNdia
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl
destino: TailaNdia
Servidor (es): WalTEr JUNior fiGUEirEdo da SilVa, MaT.5952921, 
aGENTE PriSioNal.
Período: 08/02/2022 - diária(s): ½ (MEia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 766979
Portaria Nº 354/2022 – 165050 – PeM ii
objetivo: coNdUZir iNTErNoS, a fiM dE ParTiciPar dE SESSÃo do 
TriBUNal do JÚri Na coMarca dE ParaUaPEBaS.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: MariTUBa
destino: ParaUaPEBaS
Servidor (es): MaTHEUS MarTiNS BElo MariaNo, MaT.5950062, Poli-
cial PENal- SErGio caMPS oliVEira, MaT.54191458, Policia PENal- 
rafaEl rodriGo GoMES BarroS, MaT.97571254, Policia PENal.
Período: 15 a 17/02/2022 - diária(s): 02 ½ (dUaS E MEia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 766977

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portarias de FUNÇÃo GratiFicada
Portaria N°469/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 25 de fevereiro de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
art. 1° - dESiGNar o servidor JoEl JoNES da coSTa, matrícula funcional 
n° 5153158/1, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Ser-
viços Técnicos Penitenciários de assistência Biopsicossocial - GSTP, com 

lotação no centro de recuperação de condenados de icoaraci – crci, no 
período de 01/02/2022 a 02/03/2022, em substituição a titular SaNdra 
rEGiNa da SilVa fariaS, matrícula funcional n° 57192508/1, que está 
em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 766745
aViso de sUsPeNsÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 08/2022 – seaP/Pa
a Secretaria de Estado de administração Penitenciária, através da comis-
são de licitação, comunica aos interessados que o Pregão Eletrônico nº 
08/2022- SEaP/Pa, Processo administrativo nº 2021/778636, cujo objeto 
é a contratação de empresas especializadas na manutenção preventiva e 
corretiva de Grupo motor gerador, para atender as Unidades Prisionais da 
Secretaria de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará – 
SEaP, com data de abertura agendada para 10/02/2022 às 10H:00min, 
está SUSPENSo em razão da necessidade de ajustes no Termo de referên-
cia (anexo i do edital). a nova data de abertura será publicada nos mesmos 
moldes da primeira publicação.
Gabriela S. a. Barros
coordenadoria de licitação – cl / SEaP/Pa

Protocolo: 766987
Portaria Nº 69/2022 – GaB/seaP/Pa
Belém - Pa, 15 de fevereiro de 2022
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Pará, no uso de 
suas atribuições e competências, 
coNSidEraNdo o disposto no art. 184 da lei Estadual nº 5.810/94, regi-
me Jurídico Único do Pará;
rESolVE: 
art. 1º. coNHEcEr o recurso administrativo interposto pelo servidor d. 
da S. c. para acolHÊ-lo, para, dando-lhe, provimento determinar o seu 
arquivamento, com fulcro no art. 155, caput, c/c art. 158, caput, do código 
de Processo Penal.
art. 2º 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 do Pará

Protocolo: 767236
resoLUÇÃo Nº 01/2022 – GaB/seaP/Pa, de 03 de março de 2022.
altera a resolução nº 06/2021-GaB/SEaP, 14 de março de 2021 
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado Pará, em 
exercício, no exercício de suas atribuições legais, e de acordo com o anexo iii 
da Portaria Nº 007/2018 – iESP/SEGUP/Pa, de credenciamento de docentes:
resolve:
a) alterar o nome das disciplinas da Grade curricular do curso de formação 
Profissional, para provimento do cargo de policial penal, conforme abaixo:
(i) onde se lê: Uso legal e Progressivo da força; leia-se: o Uso legal e 
Progressivo da força; 
(ii) onde se lê: Relações Interpessoais e Ética Profissional; leia-se: Ética, 
Postura Profissional e Relações Interpessoais. 
b) alterar a carga horária da Grade curricular do referido curso de forma-
ção Profissional, em virtude da necessidade de realocação de cada discipli-
na, conforme o quadro abaixo: 

disciPLiNa carGa HorÁria Publicada 
em 14/06/2021

carGa HorÁria atualiza-
da em 22/02/2022

fundamentos Políticos e Sociológicos da Prisão e da Pena onde se lê: 08h, Leia-se: 10h

fundamentos Jurídicos da responsabilização criminal onde se lê: 08h, Leia-se: 10h

População Prisional e Políticas Públicas onde se lê: 08h, Leia-se: 10h

Tratamento Penitenciário onde se lê: 16h, Leia-se: 15h

atividade física onde se lê: 16h, Leia-se: 15h

o Uso legal e Progressivo da força onde se lê: 08h, Leia-se: 10h

Segurança Penitenciária onde se lê: 20h, Leia-se: 20h

Técnicas e Tecnologias Menos letais onde se lê: 12h, Leia-se: 10h

armamento e Tiro onde se lê: 72h, Leia-se: 75h

Escolta armada onde se lê: 24h, Leia-se: 25h

Procedimento disciplinar Penitenciário onde se lê: 12h, Leia-se: 10h

defesa Pessoal onde se lê: 24h, Leia-se: 25h

Gerenciamento de crises e Técnicas de Negociação onde se lê: 16h, Leia-se: 10h

inteligência aplicada ao Sistema Prisional onde se lê: 12h, Leia-se: 10h

Ética, Postura Profissional e Relações Interpessoais onde se lê: 8h, Leia-se: 10h

intervenção Tática Em ambiente Prisional onde se lê: 24h, Leia-se: 25h

Procedimentos operacionais onde se lê: 20h, Leia-se: 20h

Estágio Supervisionado onde se lê: 18h, Leia-se: 10h

ToTal da carGa Horária 326h 320h

Belém/Pa, 22 de fevereiro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício

Protocolo: 767237
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secretaria de estado
de cULtUra

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

errata de terMo aditiVo
ProTocolo 765319
Errata da publicação do TErMo adiTiVo ao coNTraTo Nº: 004/2020, pu-
blicado no doE nº 34.876, de 25.02.2022, sob o nº de protocolo 765319.
onde se lê: TErMo adiTiVo: 4
Leia-se: TErMo adiTiVo: 5

Protocolo: 766772

.

.

diÁria
.

Portaria Nº078 de 02.03.2022.
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: Ursula Vidal Santiago de Mendonça
cargo: Secretária de Estado de cultura
Matrícula: 5075351-1
Quantidade de diárias: 1 e 1/2 (Uma e meia) 
origem: BElÉM/Pa
destino: SaNTarÉM/Pa
Período: 05 a 06.03.2022.
objetivo: Participar da festividade do Çairé, naquele município.
ordenador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira/Secretário adjunto 
da Secretaria de Estado de cultura.

Protocolo: 766726
Portaria Nº 082/22, de 02.03.2022
Processo: 2022/243954
Servidor: iego alexssander rocha alexandre.
Quantidade de diárias: 1 (uma) e 1/2 (meia).
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa
Período: 05.03.2022 a 06.03.2022
Objetivo: A fim de fazer a cobertura midiática da participação da Secretária 
de Estado de cultura do Pará na festividade do Çairé.
ordenador: Úrsula Vidal Santiago de Mendonça/Secretária de Estado de 
cultura/SEcUlT

Protocolo: 766651
Portaria Nº 079/22, de 02.03.2022
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: iego alexssander rocha alexandre
cargo: assessor
Matrícula: 5945722/2
Quantidade de diárias: 03 e 1/2 (Três e meia)
origem: Belém/Pa
destino: Vitória/ES
Período: 09 a 12/03/2022
objetivo: realizar a cobertura midiática da reunião ordinária do fórum 
Nacional de Secretários e dirigentes Estaduais de cultura e da festa da 
criatividade, naquela cidade.
ordenadora: Ursula Vidal Santiago de Mendonça/Secretária de Estado de 
cultura/SEcUlT

Protocolo: 766884
Portaria Nº. 081 de 02 de MarÇo de 2022
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no 
uso de suas atribuições legais, 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 de nº 2022/227699, de 23.02.2022,
rESolVE: 
i - aUToriZar os servidores abaixo relacionados, a se deslocarem para a 
cidade de cacHoEira do arari/Pa, no período de 07 de Março de 2022 
a 08 de Março de 2022.

Servidor (a) objetivo

lídia Maria reis de Sousa, Matrícula: 54187943/3, cPf: 
330.192.902-87, Técnico em Gestão de assistência Social.

Realização da terceira fase, do Processo Seletivo Simplifica-
do nº 01/2022-PSS, com entrevista pessoal dos candidatos 

no referido Município. 

luiza rodrigues da Silva, matrícula: 8044180/1, cPf: 
287.206.282-34, Técnico em Gestão Pública.

Realização da terceira fase, do Processo Seletivo Simplifica-
do nº 01/2022-PSS, com entrevista pessoal dos candidatos 

no referido Município.

Márcia Helena da Silva Pontes, matrícula: 5588170/3, cPf: 
565.222.582-34, Técnico em Gestão cultural.

Realização da terceira fase, do Processo Seletivo Simplifica-
do nº 01/2022-PSS, com entrevista pessoal dos candidatos 

no referido Município.
Micicléia cunha dos Passos Gonçalves, matrícula: 

55588560/3, cPf: 595.837.032-49, Técnico em Gestão 
Pública.

Realização da terceira fase, do Processo Seletivo Simplifica-
do nº 01/2022-PSS, com entrevista pessoal dos candidatos 

no referido Município. 

ii – coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 01 (uma) e 1/2 
(meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, Belém 02 de Março de 2022.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto de Estado de cultura.

Protocolo: 766928

.

.

oUtras MatÉrias
.

a secretaria de estado de cultura- secULt, altera o cronograma do 
edital Preamar da Paz no item “Execução do projeto e entrega do relatório 
simplificado de cumprimento do objeto”, motivada pela necessidade de 
maior prazo para execução dos projetos contemplados.
onde se lê:
Data final 18 de fevereiro de 2022
Leia-se:
Data final 30 de março de 2022

Protocolo: 766891
 
a comissão designada pela Portaria 377/2021-secULt, em cumpri-
mento ao item 4, 4.6, do Edital 005/2021: Artistas, Profissionais e Fazedo-
res de cultura, divulga a relação dos candidatos habilitados.
Em, 03 de MarÇo de 2022.
allaN PiNHEiro dE carValHo
aNTÔNio lUciaNo GoMES do roSário
YVENS GUErrEiro PENNa

Nome linguagem cPf/cNPJ

1.renan abou El Hosn ribeiro Malato Espetáculos artísticos com até 3 artistas em cena 52597202291
2.olga lúcia Bandeira Monteiro acessibilidade em libras (língua Brasileira de Sinais) 07166257253

3.cHarlES rocHa fariaS Espetáculos artísticos com 7 oU MaiS  artistas em ena 003.514.713-08
4.ruth oliveira costa Espetáculos artísticos com até 3 artistas em cena 88185192200

5.carla SUEli caBral da SilVa
Espetáculos artísticos com até 3 artistas em cena

Espetáculos artísticos com 4 até 6 artistas em cena
Espetáculos artísticos com 7 oU artistas em cena

17.260.758/0001-61
921.262.192-91

Protocolo: 766922

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 072 de 03 de MarÇo de 2022
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 fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2022/133407
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “SUPEr liVE 
cUlTUral” referentes à iN 018/2022 - fcP, fiscal Titular, o servidor aNGE-
lo SErGio fraNco dE oliVEiro, matrícula nº: 57198595/2, cargo: Téc. 
Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto, 
o servidor HUGo BiSPo SaNToS NaSciMENTo, matrícula nº: 57201059, 
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: 766991
Portaria Nº 070 de 03 de MarÇo de 2022
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 fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2022/133594
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “SUPEr liVE 
cUlTUral” referentes à iN 018/2022 - fcP, fiscal Titular, o servidor Hugo 
Bispo Santos do Nascimento, matrícula nº: 57201059/1, cargo: assistente 
administrativo, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto, o 
servidor Marcelo dos Santos carmo, matrícula nº: 5888124, cargo: Tec. 
Gestão 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: 766980
Portaria Nº 071 de 03 de MarÇo de 2022
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 fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2022/170917
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “carNaVal 
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dE caSa É BEM lEGal” referentes à iN 019/2022 - fcP, fiscal Titular, o 
servidor Maria de fátima lima Barroso, matrícula nº: 32026/1, cargo: 
agente administrativo, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Subs-
tituto, o servidor angelo Sergio franco de oliveira, matrícula nº: 5798595, 
cargo: Tec. Gestão 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: 766985

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 019/2022
PaE: 2022/170917
objeto: ProJETo “carNaVal dE caSa É BEM lEGal” no qual os artistas: 
GUTTo XiBaTada, fEliPE roSa, lUcaS fErradaiS, daNY BlacK, raMoN 
SiQUEira, ricKY aViZ, MarcElo MaiS, WaGNEr riBEiro, Gil MarTiNS, 
NaNdiNHo PrESSÃo que se apresentarão em formato digital – liVE e grava-
ções de vídeos em 07/03/2022, das 12h às 21h, 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 53/2022 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 EMEN 
00072; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 231271.
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: aNY ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no 
cNPJ 23.900.937/0001-19
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 03/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 019/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 019/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 03/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 766982
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 020/2022
PaE: 2022/133407
objeto: ProJETo “cUlTUra MUSical Na TEla” no qual os artistas: GÊME-
oS do forrÓ, lENNo forroZEiro, MoNiQUE Moral, aNToNio MarcoS, 
farra dE VaQUEiro, lEoZiNHo forroZEiro, KarliElSoN VaQUEiro 
rodolfo oliVEira, ciNTHYa MElo, aNdrEY ViaNa, E dioGo que se apre-
sentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 10/03/2022, , 
no município de Capitão Poço/PA, no canal oficial do youtube das produtoras.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 52/2022 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 EMEN 
00022; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 231271.
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: VM ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 28.041.982/0001-
89, rB ProdUÇÕES E EVENToS inscrita no cNPJ: 32.796.118/0001-64 e 
aT ENTrETENiMENTo, inscrita no cNPJ: 43.599.806/0001-50, seq
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 03/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 020/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 020/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 03/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 766992
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 018/2022
PaE: 2022/133594
objeto: ProJETo “SUPEr liVE cUlTUral” no qual os artistas: aNTÔNio 
MarcoS, rodolfo oliVEira, daNiEl araÚJo, GÊMEoS do forrÓ, 
forrÓ coMBaTE, lEoZiNHo forroZEiro, ZEZiNHo doS TEcladoS, 
EliSEU rodriGUES, MaTHEUS cUNHa, THaiS PorPiNo, lENNoN for-
roZEiro que se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de 
vídeos em 06/03/2022, das 13h às 23h, no município de Santarém Novo/
PA, no canal oficial do youtube das produtoras.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 51/2022 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 EMEN 
00025; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 231271.
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: VM ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
28.041.982/0001-89 e f5 ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
36.071.815/0001-09
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 03/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 018/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 018/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 03/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 766978

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 63 cGP/FcP de 24 de FeVereiro de 2022
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, alterada pela lei nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º ja-
neiro de 2015, e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicados 
no doE nº34.488 de 10 de fevereiro de 2021. coNSidEraNdo o disposto 
nos art. 74, § 2º da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o dE-
crETo Nº 1.462, de 12/04/2021 doE Nº 34.550 de 13/04/2021
rESolVE:
1 - coNcEdEr férias aos servidores abaixo relacionados:

MaTricUla NoME carGo PErÍodo 
aQUiSiTiVo

PErÍodo dE 
GoZo

57234448/1 aNdrEa fEiJo aNdradE TEc. GESTao cUlT. 20/12/2020 a 
19/12/2021

25/04/2022 a 
24/05/2022

5185521/ 1 criSToVaM Gaia dE liMa aUXiliar TEcNico 01/02/2021 a 
31/01/2022

04/04/2022 a 
03/05/2022

57202143/ 1 EVEliN NaZarE SoUZa dE SoUZa aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

01/09/2019 a 
31/08/2020

16/03/2022 a 
14/04/2022

51855737/ 3 EXPEdiTo aUGUSTo cardoSo 
NoBrE TEcNico adM. fiNaNcaS 28/01/2021 a 

27/01/2022

04/04/2022 a 
18/04/2022

18/07/2022 a 
01/08/2022

8015557/ 1 faBriZio dE carValHo rodriGUEZ aSSiSTENTE cUlTUral 24/01/2021 a 
23/01/2022

01/04/2022 a 
30/04/2022

5888125/ 1 iVa roTHE NEVES TEc. GESTao cUlT 01/03/2021 a 
28/02/2022

04/04/2022 a 
03/05/2022

57195493/ 1 Joao lUiZ corrEa MoToriSTa 12/03/2020 a 
11/03/2021

04/04/2022 a 
03/05/2022

57189992/ 2 MarcElE BarilE MacHado 
GUiMaraES ProcUrador cHEfE 29/10/2020 a 

28/10/2021
18/04/2022 a 
02/05/2022

5058058/ 1 Maria dE MaToS doS SaNToS SErVENTE 23/10/2019 a 
22/10/2020

04/04/2022 a 
03/05/2022

5952216/ 1 Maria GorETTi dE liMa coSTa aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

02/12/2020 a 
01/12/2021

16/03/2022 a 
14/04/2022

57176584/ 4 PaUlo SErGio aSSUNcao dirETor 31/03/2021 a 
30/03/2022

04/04/2022 a 
03/05/2022

57207483/ 1 PaTricia do Socorro GoMES 
SarUBBi

aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

03/11/2020 a 
02/11/2021

04/04/2022 a 
03/05/2022

57204978/ 2 YSMaillE fErrEira dE oliVEira TEc. GESTao cUlT 26/11/2017 a 
25/11/2018

04/04/2022 a 
03/05/2022

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 767003

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do editaL Nº 001/2022 – dLi/FcP de 04 de março de 2022
a fundação cultural do Estado do Pará, instituída pela lei Estadual nº 
8.096 de 1º de janeiro de 2015, cNPJ nº 14.662.886/001-43, com sede 
à avenida Gentil Bittencourt, 650, Belém, Pará, cEP 66.035-340, torna 
público o processo seletivo regulado pelo Edital Nº 01/2022 dli/fcP, de 04 
de março de 2022-PrÊMio dE BoaS  PráTicaS dE lEiTUra EM  BiBlio-
TEcaS coMUNiTáriaS - 2022, o qual obedecerá às normas presentes no 
próprio instrumento convocatório, da lei federal 8.666 de 1993 e demais 
legislações pertinentes, (Processo PaE nº 2022/166454).
do oBJeto do PrÊMio:
o presente Edital tem por objeto a concessão de prêmios para o reconhe-
cimento e estímulo às ações/atividades culturais que estão sendo reali-
zadas por pessoas físicas em  espaços de Bibliotecas comunitárias ou de 
forma itinerante em alguma comunidade. Serão premiadas até 21  (vinte 
e uma) propostas de iniciativas culturais de modernização e qualificação 
de serviços em bibliotecas comunitárias no Estado do Pará, no valor de r$ 
20.000,00 (vinte mil reais) por proposta, e valor global de r$ 420.000,00  
(quatrocentos e vinte mil reais) em premiação. Nesse sentido, o EdiTal 
PrÊMio dE BoaS  PráTicaS dE lEiTUra EM  BiBlioTEcaS coMUNi-
TÁRIAS – 2022 se apresenta como uma ação para  identificar, divulgar e 
potencializar ações/atividades que estão sendo realizadas em bibliotecas 
comunitárias por pessoas físicas, reconhecer e promover o trabalho criati-
vo e de qualidade que vem sendo executado nestas áreas, contribuir para 
a continuidade das ações contempladas e ampliar o acesso à informação, à 
leitura e ao livro a todos os cidadãos paraenses.
PerÍodo de iNscriÇÃo: 07/03 até às 23h59 de 20 de abril de 2022.
a íntegra deste edital com os respectivos anexos estará disponível no en-
dereço eletrônico da fcP (www.fcp.pa.gov.br), a partir da publicação no 
Diário Oficial do Estado do Pará.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará

Protocolo: 767027
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.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 01/2022/FcG
ParTES: fUNdaÇÃo carloS GoMES, cNPJ/Mf nº 14700157/0001-34, e a 
UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa, cNPJ nº 34.860.833/0001-
44. do oBJETo: registro de 17 diplomas de graduação de alunos concluin-
tes do curso de bacharelado em música do instituto Estadual carlos Gomes 
no ano de 2021. da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diS-
PENSa dE liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 24, 
inciso Viii, da lei nº 8.666/93. Valor ESTiMado: r$ 1.822,57. rEcUr-
SoS orÇaMENTárioS: funcional Programática: 47201 13 364 1506, ação/
atividade: 8866, fonte de recurso: 0101, Elemento de despesa: 339039. Pa-
GaMENTo: autoriza-se o pagamento antecipado tendo em vista as informa-
ções contidas nos autos do processo inframencionado. ordENador rESPoN-
SáVEl: Maria da Glória Boulhosa caputo, Superintendente da fcG. foro: 
Belém – Estado do Pará. daTa: 03 de março de 2022. Proc.: 2022/45017.

Protocolo: 766848

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
A Superintende da FCG resolve ratificar o Termo de Dispensa de Licitação 
nº 01/2022/fcG para registro de 17 diplomas de graduação de alunos 
concluintes do curso de bacharelado em música do instituto Estadual car-
los Gomes no ano de 2021. Valor: r$ 1.822,57. Belém, (Pa), 03 de mar-
ço de 2022. Maria da Glória Boulhosa caputo, Superintende da fcG

Protocolo: 766849

.

.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto 01/2022 ao coNtrato 01/2017
oBJETo: alteração da disposição orçamentária para prestação de serviços 
de telefonia fixa no Contrato Administrativo nº 01/2017, com base no art. 
58, i, da lei nº 8.666/93, o qual passa a funcionar com a seguinte dotação:
PT: 47201133611509, fT: 0101005156, Nd: 339039, aT: 8904
ProcESSo: 2022/114150
Belém, 03 março de 2022
Maria da Glória Boulhosa caputo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 766857

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 166 de 25 de fevereiro de 2022
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº 2022/234936/SEcoM.
rESolVE:
i – conceder a servidora Elcimara Magalhães lima, mat.nº5948724/3, car-
go de assessora de comunicação i, o suprimento de fundos no valor de r$ 
- 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), para suprir as necessidades desta 
Secretaria de Estado de comunicação.
ProGraMa dE TraBalHo ElEMENTo dE dESPESa  foNTE do rEcUrSo Valor
2412212978338 333.90.33 (locomoção)  0101000000 r$ 1.800,00
ii – o período de aplicação é de 30 (trinta) dias a partir da data de emissão
da oB, e a prestação de contas tem que ser feita até 15 (quinze) dias do
término da aplicação.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 767087

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 165 de 25 de fevereiro de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/241953/SEcoM.
rESolVE:

i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará para o 
município de Santa Barbara do Pará no dia 26 de fevereiro de 2022, para con-
duzir a equipe que fará a cobertura jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: rUaN aUGUSTo BarBoSa ESTEVaM
MaTrÍcUla: 5945598
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 767057

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 018/2022, de 24 de FeVereiro de 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso das 
atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 18 de 
Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro de 2008;
coNSidEraNdo o artigo n° 93 da n° 5.810 de 24/01/1994;
coNSidEraNdo os termos do parecer da assessoria Jurídica desta fUN-
TElPa, contido nos autos do Processo n.º 2022/86818, de 21/01/2022;
r E S o l V E:
i – coNcEdEr 60 (sessenta) dias de licença Sem Vencimentos a servidora
SoNia fErro E SilVa roBaTTo, matrícula funcional nº 55586214/2, ocu-
pante do cargo de rEPÓrTEr, lotada na coordenadoria de Produção da TV.
ii – Esta portaria entrará em vigor a contar do dia 03/03/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 766038

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 003/2022
coNtrato N. º 008/2020
ProcESSo N. º 2019/589380
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vi-
gência do contrato original nº 008/2020 pelo período de 12 (doze) meses.
data de assinatura: 25/02/2022;
data de vigência: 27/02/2022 a 26/02/2023;
Valor global: r$ 812.625,00 
(oitocentos e doze mil, seiscentos e vinte e cinco reais).
Justificativa: Art. 57, II, da Lei Federal n. º 8.666/93;
funcional: 24.813.1499.8795 difUSÃo EVENToS ESPorTiVoS
Elemento: 33.90.39
fonte: 0101
funcional: 24.392.1503.8423 difUSÃo cUlTUral
Elemento: 33.90.39 oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS PESSoa JUrÍdica
fonte: 0101
fonte: 0661
contratado: TV NorTE iNdEPENdENTE SErViÇoS dE ProdUÇÃo dE VÍdEoS lTda.
cNPJ: 02.402.531/0001-36
Endereço: TraVESSa aNGUSTUra, 3585-B, Marco - Belém -Pará
cEP: 66093-041
ordenador: HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 766925

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

transferir o início das férias do(a) servidor(a) abaixo identificado da Porta-
ria 016/2022, dE 28 dE JaNEiro dE 2022, que trata da coNcESSÃo dE fE-
riaS, dos servidores, publicada em doE 34.850 de 01 de fevereiro de 2022:

NoME MaT. PErÍodo aQUiSiTiVo MarÇo/2022
aNa PaUla diaS aNdradE 54197281/2 02/04/20 a 01/04/21 15/03 a 13/04

Protocolo: 765981

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 63/2022, de 25 de FeVereiro de 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 18 de 
Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215 de 03 de novembro de 2008;
r E S o l V E:
i – TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 43/2022, de 18 de fevereiro de 
2022, publicada no d.o.E nº 34.871, de 21.02.2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 766728



diário oficial Nº 34.880   85Sexta-feira, 04 DE MARÇO DE 2022

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria de sUBst. Nº 218/2022-GaB/siNd. 
Belém, 02 de março de 2022.
o oUVidor 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 nº 02/2022 da comissão Sindi-
cante, datado em 25/02/2022;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir a servidora SilViaNE BaTiSTa MiraNda, matrícula n° 
57224558-1, pela servidora aNa PaUla MENdoNÇa dE oliVEira, matrí-
cula nº 54182576-2, para atuar na Sindicância investigatória nº 114/2018-
GaB/SiNd de 21/11/2018, publicada no doE n° 33.744 de 22/11/2018, na 
qualidade de membro;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Bárbara Milene costa fortes
Matrícula nº 57219847-5
ouvidora, em exercício.
Portaria de sUBst. Nº 219/2022-GaB/siNd. 
Belém, 02 de março de 2022.
o oUVidor 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 nº 02/2022 da comissão Sindi-
cante, datado em 24/02/2022;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir a servidora TErEZiNHa do Socorro SarMaNHo BaN-
dEira, matrícula n° 303860-1, pela servidora aNa PaUla MENdoNÇa dE 
oliVEira, matrícula nº 54182576-2, para atuar na Sindicância Processual 
nº 11/2020-GaB/SiNd de 15/07/2020, publicada no doE n° 34.286 de 
20/07/2020, na qualidade de membro;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Bárbara Milene costa fortes
Matrícula nº 57219847-5
ouvidora, em exercício.
Portaria de sUBst. Nº 220/2022-GaB/siNd. 
Belém, 02 de março de 2022.
o oUVidor 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 nº 02/2022 da comissão Sindi-
cante, datado em 23/02/2022;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir a servidora TErEZiNHa do Socorro SarMaNHo BaN-
dEira, matrícula n° 303860-1, pela servidora aNa PaUla MENdoNÇa dE 
oliVEira, matrícula nº 54182576-2, para atuar na Sindicância Processual 
nº 27/2020-GaB/SiNd de 12/08/2020, publicada no doE n° 34.310 de 
13/08/2020, na qualidade de membro;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Bárbara Milene costa fortes
Matrícula nº 57219847-5
ouvidora, em exercício.
Portaria de sUBst. Nº 221/2022-GaB/siNd. 
Belém, 02 de março de 2022.
o oUVidor 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 nº 02/2022 da comissão Sindi-
cante, datado em 25/02/2022;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir a servidora TErEZiNHa do Socorro SarMaNHo BaN-
dEira, matrícula n° 303860-1, pela servidora aNa PaUla MENdoNÇa dE 
oliVEira, matrícula nº 54182576-2, para atuar na Sindicância Processual 
nº 36/2020-GaB/SiNd de 31/08/2020, publicada no doE n° 34.331 de 
01/09/2020, na qualidade de membro;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Bárbara Milene costa fortes
Matrícula nº 57219847-5
ouvidora, em exercício.

Portaria de sUBst. Nº 222/2022-GaB/siNd. 
Belém, 02 de março de 2022.
o oUVidor 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 nº 02/2022 da comissão Sindi-
cante, datado em 24/02/2022;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir a servidora TErEZiNHa do Socorro SarMaNHo BaN-
dEira, matrícula n° 303860-1, pela servidora aNa PaUla MENdoNÇa dE 
oliVEira, matrícula nº 54182576-2, para atuar na Sindicância Processual 
nº 37/2020-GaB/SiNd de 01/09/2020, publicada no doE n° 34.332 de 
02/09/2020, na qualidade de membro;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Bárbara Milene costa fortes
Matrícula nº 57219847-5
ouvidora, em exercício.
Portaria de Prorr. Nº 223/2022-GaB/siNd. 
Belém, 02 de março de 2022.
o oUVidor 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  a instauração de SiNdicÂNcia ProcESSUal pela Por-
Taria Nº 37/2020-GaB/SiNd de 01 de setembro de 2020, publicada no 
doE n° 34.332 de 02 de setembro de 2020;
coNSidEraNdo os termos do memorando nº 02/2022, de 25 de fevereiro 
de 2022, da lavra do Presidente da comissão que solicita prorrogação de 
prazo para a conclusão dos trabalhos sindicantes;
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 a busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei Esta-
dual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão de Sindicância, 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 Sindicante.
• DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Bárbara Milene costa fortes
Matrícula nº 57219847-5
ouvidora, em exercício.
Port. de Prorr/sUBst. Nº 224/2022-GaB/Pad. 
Belém, 02 de março de 2022.
o oUVidor 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 a PorTaria Nº 199/2021-GaB/Pad de 23/02/2021, pu-
blicado no doE edição nº 34.500 de 24/02/2021;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2022, de 24 de fevereiro 
de 2022, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i - SUBSTiTUir o servidor EdSoN MaToS doS SaNToS JÚNior, Mat. nº 
80845440-4, pelo servidor NEYrE alEXaNdrE BarroS MacHado, Mat. nº 
57176508-2, para atuar no Pad nº 199/2021-GaB/Pad de 23/02/2021, pu-
blicado no doE edição nº 34.500 de 24/02/2021, na qualidade de presidente;
ii - ProrroGar, 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;
iii - coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – revogam-se as disposições em contrário;
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Bárbara Milene costa fortes
Matrícula nº 57219847-5
ouvidora, em exercício.
Portaria de sUBst. Nº 225/2022-GaB/Pad. 
Belém, 02 de março de 2022.
o oUVidor 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 nº 198/2022 da comissão Pro-
cessante, datado em 24 de fevereiro de 2022;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir a servidora Maria da GlÓria dE SoUZa BorGES, ma-
trícula nº 5890910-1, pela servidora NaTHália dE NaZarETH fErrEira 
MoNTEiro, matrícula nº 5897320-1, para atuar no Processo administrati-
vo disciplinar nº 93/2021-GaB/Pad de 27/01/2021, publicado no doE n° 
34.473 de 28/01/2021, na qualidade de membro;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Bárbara Milene costa fortes
Matrícula nº 57219847-5
ouvidora, em exercício.
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Portaria de redes. Nº 226/2022-GaB/Pad.  
Belém, 03 de março de 2022.
o oUVidor 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 nº 210/2022-NdE/SEdUc, 
de 02/03/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 388/2018-GaB/Pad de 
27/11/2018, publicada no doE n° 33.749 de 29/11/2018, prorrogado 
pela PorTaria Nº 1.119/2021-GaB/Pad de 27/07/2021, publicada no 
doE nº 34.652 de 28/07/2021, requerendo o prosseguimento dos tra-
balhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designa-
da, 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
Matrícula nº 57219847-5
ouvidora, em exercício.
Portaria de redes. Nº 227/2022-GaB/Pad.  
Belém, 03 de março de 2022.
o oUVidor 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 nº 212/2022-NdE/SEdUc, 
de 03/03/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 151/2019-GaB/Pad de 
03/07/2019, publicada no doE n° 33.914 de 08/07/2019, prorrogado 
pela PorTaria Nº 268/2019-GaB/Pad de 06/11/2019, publicada no 
doE nº 34.030 de 08/11/2019, requerendo o prosseguimento dos tra-
balhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designa-
da, 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
Matrícula nº 57219847-5
ouvidora, em exercício.
Portaria Nº228/2022-GaB/Pad 
Belém, 03 de março de 2022.
o oUVidor 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 administra-
tivo Eletrônico nº 2021/1483904 e as demais infrações conexas que emer-
girem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  a Manifestação nº 166/2022 exarada pela consultora 
Jurídica - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 191-a, da lei nº 9.230, de 24 de março de 2021;
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 diSciPli-
Nar SiMPlificado em desfavor da servidora f.c.P.V., Mat. nº 57215248-2, 
pelo cometimento, em tese, de falta funcional constante de abandono de car-
go, de acordo com o previsto nos arts. 178, iV c/c 190, ii, da lei nº 5.810/94;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores fáBio HENriQUE 
PaVÃo frEiTaS, Mat. nº 57209935-1 e aNa PaUla MENdoNÇa dE oli-
VEira, Mat. nº 54182576-2, para sob a Presidência do primeiro, apurarem 
no prazo inicial de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser prorrogado até 15 
(quinze) dias 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 autorida-
de e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências neces-
sárias 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
Matrícula nº 57219847-5
ouvidora, em exercício.
Portaria de arQ. Nº 229/2022-GaB/siNd. 
Belém, 03 de março de 2022.
o oUVidor 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 o Julgamento proferido com base no teor do relatório 

final da comissão de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria instaurada através 
da PorTaria Nº 113/2018-GaB/SiNd, de 21/11/2018, publicada no doE 
edição nº 33.744 de 22/11/2018.
r E S o l V E:
i – arQUiVar com fundamento no art. 201, i, da lei Estadual nº. 5.810/94, 
por não restar provada nos autos a existência de elementos comprobató-
rios ensejadores de responsabilização por parte de servidores ou ex-servi-
dores desta Secretaria de Estado de Educação;
ii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Bárbara Milene costa fortes
Matrícula nº 57219847-5
ouvidora, em exercício.

Protocolo: 766721

.

.

adMissÃo de serVidor
.

ato: coNtrato Nº 016/2022-BoM JesUs do tocaNtiNs
Nome: JoKaKUrE aiKrEKraTi JaraKorE ParKaTEJE
cargo: ProfESSor
Vigência: 03/03/2022 a 02/03/2023
dotação orçamentária: Processo nº 914243/2021, autorizado em 15/02/2022.
ato: coNtrato Nº 017/2022-BoM JesUs do tocaNtiNs
Nome: aGda caMPoS SoUSa
cargo: ProfESSor
Vigência: 03/03/2022 a 02/03/2023
dotação orçamentária: Processo nº1028320/2021, autorizado em 15/02/2022.
ato: coNtrato Nº 018/2022-BoM JesUs do tocaNtiNs
Nome: aNa lUcia BoNfiM rodriGUES
cargo: ProfESSor
Vigência: 03/03/2022 a 02/03/2023
dotação orçamentária: Processo nº1026830/2021, autorizado em 08/02/2022.
ato: coNtrato Nº 019/2022-caPitÃo PoÇo
Nome: rodriGo da coNcEicao SoarES TEMBE
cargo: ViGia
Vigência: 03/03/2022 a 02/03/2023
dotação orçamentária: Processo nº 581484/2021, autorizado em 17/02/2022.
ato: coNtrato Nº 020/2022-BoM JesUs do tocaNtiNs
Nome: ValdiNa NaSciMENTo da SilVa
cargo: ProfESSor
Vigência: 03/03/2022 a 02/03/2023
dotação orçamentária: Processo nº 1027924/2021, autorizado em 14/02/2022.

Protocolo: 767119

.

.

errata
.

errata da Portaria de sUBst. Nº 1.810/2021-GaB/siNd, de 
28/12/2021, publicada no doE edição nº 34.814 de 29/12/2021.
oNde se LÊ:
Sindicância investigatória nº 177/2018-GaB/SiNd
Leia-se:
Sindicância investigatória nº 117/2018-GaB/SiNd
errata da Portaria de sUBst. Nº 203/2022-GaB/siNd, de 
23/02/2022, publicada no doE edição nº 34.875 de 24/02/2022.
oNde se LÊ:
SilViaNE BaTiSTa MiraNda, matrícula nº 57224558-1
Leia-se:
TErEZiNHa do Socorro SarMaNHo BaNdEira, matrícula nº 303860-1

Protocolo: 767013

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato
PriMeiro terMo aditiVo ao coNtrato Nº 064/2021.
Vigência: 27/02/2022 a 28/05/2022.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: construtora Santa Tereza ltda. cNPJ Nº 05.693.333/0001-67.
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 25 de fevereiro de 2022.
contrato de Empréstimos: 
2933/oc-Br-Banco interamericano de desenvolvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - 
Secretária de Estado de Educação do Pará.

Protocolo: 767151
terMo aditiVo ao coNtrato
terceiro terMo aditiVo ao coNtrato Nº 037/2021.
Vigência: 26/02/2022 a 26/06/2022.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: Ecosolos construção e comércio Eireli. 
cNPJ Nº 11.209.875/0001-14.
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 24 de fevereiro de 2022.
contrato de Empréstimos: 
2933/oc-Br-Banco interamericano de desenvolvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - 
Secretária de Estado de Educação do Pará.

Protocolo: 767144
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terMo aditiVo ao coNtrato
seGUNdo terMo aditiVo ao coNtrato Nº 039/2021.
Vigência: 02/02/2022 a 03/04/2022.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: construtora Santa Tereza ltda. cNPJ Nº 05.693.333/0001-67.
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 31 de janeiro de 2022.
contrato de Empréstimos: 
2933/oc-Br-Banco interamericano de desenvolvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - 
Secretária de Estado de Educação do Pará.

Protocolo: 767159

diÁria
.

Portaria de diarias No. 52300/2022
oBJETiVo: realização de visita técnica para alinhamento da estruturação e logís-
tica da realização da Etapa regional JEPS 2022, no município de augusto correa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aUGUSTo corrEa / 03/03/2022 - 04/03/2022 Nº diárias: 1
aUGUSTo corrEa / BElEM / 04/03/2022 - 04/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoYcE Marcia BraGa do aMaral
MaTrÍcUla: 57197635
cPf: 69025592287
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: rEGiNa lUcia dE SoUZa PaNToJa cPf: 08826870268

Protocolo: 767100
Portaria de diarias No. 52218/2022
oBJETiVo: Participação como representante da Secretaria de Estado de 
Educação no i Seminário apresentação do Ensino médio EJa - caMPo no 
município de dom Eliseu (PaE 2022/176482).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / doM EliSEU / 07/03/2022 - 08/03/2022 Nº diárias: 1
doM EliSEU / BElEM / 08/03/2022 - 08/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoaNa carMEN do NaSciMENTo MacHado
MaTrÍcUla: 6400051
cPf: 42695600291
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE iii / docENTE
ordENador: rEGiNa lUcia dE SoUZa PaNToJa cPf: 08826870268

Protocolo: 767097
Portaria de diarias No. 52301/2022
oBJETiVo: conduzir equipe técnica que irá realizar visita técnica para ali-
nhamento da estruturação e logística da realização da Etapa regional JEPS 
2022, no município de augusto correa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aUGUSTo corrEa / 03/03/2022 - 04/03/2022 Nº diárias: 1
aUGUSTo corrEa / BElEM / 04/03/2022 - 04/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Waldir dE frEiTaS fErrEira
MaTrÍcUla: 57209442
cPf: 23665548268
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: rEGiNa lUcia dE SoUZa PaNToJa cPf: 08826870268

Protocolo: 767093
Portaria de diarias No. 52217/2022
oBJETiVo: realização de visita Técnica Pedagógica as aldeias de Santarém 
que são atendidas pelo SoME indígena.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 07/03/2022 - 11/03/2022 Nº diárias: 4
SaNTarEM / BElEM / 11/03/2022 - 11/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: HaiENY NaZarE rEiS SaNToS
MaTrÍcUla: 5901611
cPf: 79018343234
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: rEGiNa lUcia dE SoUZa PaNToJa cPf: 08826870268

Protocolo: 767084
Portaria de diarias No. 52303/2022
oBJETiVo: levantamento técnico para retomada da construção da Escola 
Nova de 12 salas de aula, localizada no Município de Novo repartimento.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / NoVo rEParTiMENTo / 07/03/2022 - 08/03/2022 Nº diárias: 1
NoVo rEParTiMENTo / BElEM / 08/03/2022 - 09/03/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: flaVio ValBErTo BarrioNUEVo rodriGUES
MaTrÍcUla: 5960969
cPf: 02295325277
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 767028
Portaria de diarias No. 52304/2022
oBJETiVo: levantamento técnico para retomada da construção da Escola 
Nova de 12 salas de aula, localizada no Município de Novo repartimento.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / NoVo rEParTiMENTo / 07/03/2022 - 08/03/2022 Nº diárias: 1
NoVo rEParTiMENTo / BElEM / 08/03/2022 - 09/03/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: aralY da SilVa aSSUNcao
MaTrÍcUla: 57228173
cPf: 74603361220
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 767026

Portaria de diarias No. 52267/2022
oBJETiVo: coNSTaTar a NEcESSSidadE dE BENS MÓVEiS Para aTEN-
dEr a dEMaNda da EEEM Prof. raiMUNdo laUrEaNo da SilVa SoUZa 
No MUNicÍPio dE ParaGoMiNaS.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaGoMiNaS / 09/03/2022 - 11/03/2022 Nº diárias: 2
ParaGoMiNaS / BElEM / 11/03/2022 - 11/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: TiZa cardoSo PiNHEiro JacoB
MaTrÍcUla: 57196431
cPf: 53056132215
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 766933
Portaria de diarias No. 52291/2022
oBJETiVo: rEaliZar rENaNEJaMENTo dE MaTEriaiS PErMaNENTES 
(coNJUNTo alUNo/dElTa da EEEfM BEliNa caMPoS coUTiNHo, Para 
aTENdEr EEEfM oSValdo crUZ No MUNicÍPio dE caPiTÃo PoÇo.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPiTao Poco / 03/03/2022 - 04/03/2022 Nº diárias: 1
caPiTao Poco / BElEM / 04/03/2022 - 04/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: SEBaSTiao BraGa da SilVa
MaTrÍcUla: 941883
cPf: 14257394234
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 766934
Portaria de diarias No. 52299/2022
oBJETiVo: realização de visita técnica para alinhamento da estruturação e logís-
tica da realização da Etapa regional JEPS 2022, no município de augusto correa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aUGUSTo corrEa / 03/03/2022 - 04/03/2022 Nº diárias: 1
aUGUSTo corrEa / BElEM / 04/03/2022 - 04/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNa claUdia dE MoraES NEVES
MaTrÍcUla: 80845152
cPf: 26307146249
carGo/fUNÇÃo:
coordENador / dirEcao
ordENador: rEGiNa lUcia dE SoUZa PaNToJa cPf: 08826870268

Protocolo: 767065
Portaria de diarias No. 52210/2022
oBJETiVo: realização de visita Técnica Pedagógica as aldeias de Santarém 
que são atendidas pelo SoME indígena.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 07/03/2022 - 11/03/2022 Nº diárias: 4
SaNTarEM / BElEM / 11/03/2022 - 11/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: VEraNEiZE doS aNJoS alVES
MaTrÍcUla: 5960973
cPf: 64735109234
carGo/fUNÇÃo:
coordENador / dirEcao
ordENador: rEGiNa lUcia dE SoUZa PaNToJa cPf: 08826870268

Protocolo: 767076
Portaria de diarias No. 52229/2022
oBJETiVo: considerando a realização de visita administrativa no Município 
oBidoS na sede UrE, com o objetivo de aPoiar a loTaÇÃo E/oU adE-
QUAÇÃO do controle da quadro de pessoal. Justificativa de diárias no final 
de semana As diárias solicitadas se justificam em razão da distância de 
deslocamento ao município visitado, considerando o período curto de dias 
produtivos para realizar as atividades de lotação, sendo impreterível que o 
servidor esteja presente no horário de 8 horas da segunda feira para início 
imediato das tarefas e melhor aproveitamento dos dias úteis.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 13/03/2022 - 13/03/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / oBidoS / 13/03/2022 - 19/03/2022 Nº diárias: 6
oBidoS / SaNTarEM / 19/03/2022 - 19/03/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElEM / 19/03/2022 - 19/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: HoSTEr faBricio carValHo dE BriTo
MaTrÍcUla: 57214257
cPf: 73892432287
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira Mar-
TiNS cPf: 10429549253

Protocolo: 767070

.

.

oUtras MatÉrias
.

desiGNar
Portaria Nº.:1138/2022 de 03/03/2022
de acordo com o Processo Nº 245196/2022
designar rEGiNa cElli SaNToS alVES, Matrícula nº 5895810/1, Espec. 
em Educação, para responder pela Secretaria adjunta de Ensino, durante o 
impedimento do titular, no periodo de 02/03/2022 a 31/03/2022.
LiceNÇa iNteresse ParticULar
Portaria Nº.:894/2022 de 22/02/2022
conceder licença para Tratar de interesse Particular, ao servidor JEffEr-
SoN coSTa GoldENBErG, matricula nº 54190839/1, Professor, lotado na 
EE. artur Porto, no período de 09/02/2022 a 08/02/2024.
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Portaria Nº.:893/2022 de 22/02/2022
conceder licença para Tratar de interesse Particular, a servidora claUdia 
criSTiNa MElo doS aNJoS, matricula nº 57216119/1, Professor, lotada na 
EE. EEEf João XXiii/ananindeua, no período de 11/02/2022 a 10/02/2024.
caNceLar a LiceNÇa iNteresse ParticULar
Portaria Nº.:892/2022 de 22/02/2022
cancelar a contar de 14/01/2022 a licença para Tratar de interesse Par-
ticular, concedida atraves da PorTaria Nº 4389/2020 de 13/07/2020, da 
servidora aNa Maria NoNaTo PiNHEiro, matricula nº 5479142/2, Espec. 
em Educação, lotada na EE. Prof Palmira Gabriel/icoaraci.
disPeNsar
Portaria Nº.: 100/2022 de 22/02/2022
formalizar a dispensa, do servidor forTUNaTo MaciEl rodriGUES, lo-
tado na EE Pedro i/Benevides, do emprego de Vigia ref.i, a contar de 
28/11/1983, para fins de regularização funcional.
Portaria Nº.: 102/2022 de 22/02/2022
formalizar a dispensa, do servidor JoSE riBaMar MarTiNS riBEiro, Ma-
tricula nº 5308445/010, lotado na Erc inst. Tecnico Educ. Getulio Vargas/
Altamira, do emprego de Professor, a contar de 01/12/2000, para fins de 
regularização funcional.
reVoGar
Portaria N.º:103/2022 de 22/02/2022
revogar, a contar de 01/03/2022, a cessão para a EScola dE GoVErNaNÇa 
PUBlica do ESTado do Pará, da servidora rUTiaNE PEiXoTo daS MEr-
cES, matricula nº 54194473/2, Especialista em Educação, concedida através 
da PorTaria Nº 6056/2020 de 26/08/2020, sem ônus para o Órgão de origem.
LiceNÇa MaterNidade
Portaria Nº.:1041/2022 de 14/02/2022
conceder licença Maternidade, a servidora fraNcilENE liMa BElTrÃo da 
SilVa, Matricula nº 5948500/1, Professor, lotada na EE Jose Maria Macha-
do/Barcarena, no período de 14/12/2021 a 11/06/2022.
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria Nº.:1132/2022 de 02/03/2022
Nome: aNGEla Maria SoUZa fialHo
Matrícula:566128/1 Período:01/04/22 à 15/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Pitagoras/ananindeua
Portaria Nº.:1133/2022 de 02/03/2022
Nome: lEoNor aNToNio NEMEr
Matrícula:345857/1 Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof Joao renato franco/Belém
Portaria Nº.:045/2022 de 14/02/2022
Nome: daNiEllE dE caSSia aGUiar da SilVa
Matrícula:57214576/1 Período:01/04/22 à 30/04/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof Yolanda chaves/Bragança
Portaria Nº.:046/2022 de 14/02/2022
Nome: rafaEl carValHo doS SaNToS
Matrícula:57214417/1 Período:01/04/22 à 30/04/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof Yolanda chaves/Bragança
Portaria Nº.:047/2022 de 14/02/2022
Nome: raiMUNda BENEdiTa fErrEira TUrBE
Matrícula:6317537/1 Período:01/04/22 à 30/04/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof Yolanda chaves/Bragança
Portaria Nº.:048/2022 de 14/02/2022
Nome: lUcia dE faTiMa daMaScENo rEiS dE oliVEira
Matrícula:6317634/1 Período:01/04/22 à 30/04/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof Yolanda chaves/Bragança
Portaria Nº.:049/2022 de 14/02/2022
Nome: Maria dE faTiMa fErrEira aMoriM
Matrícula:6317529/1 Período:01/04/22 à 30/04/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof Yolanda chaves/Bragança
Portaria Nº.:050/2022 de 14/02/2022
Nome: roSidalVa dE JESUS fErrEira
Matrícula:6317766/1 Período:01/04/22 à 30/04/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof Yolanda chaves/Bragança
Portaria Nº.: 051/2022 de 14/02/2022
Nome: SoNia Maria cUNHa do coUTo
Matrícula:6317782/1 Período:01/04/22 à 30/04/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof Yolanda chaves/Bragança
Portaria Nº.:052/2022 de 14/02/2022
Nome: aNGEla fraNciSca foNSEca MoTTa
Matrícula:57213924/1 Período:01/04/22 à 30/04/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof Bolivar B da Silva/Bragança
Portaria Nº.:053/2022 de 14/02/2022
Nome: JoSE carloS frEiTaS dE BriTo
Matrícula:57211719/1 Período:01/04/22 à 30/04/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof Bolivar B da Silva/Bragança
Portaria Nº.:054/2022 de 14/02/2022
Nome: aNToNio carloS GoMES riBEiro
Matrícula:57214525/1 Período:01/04/22 à 30/04/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof Bolivar B da Silva/Bragança
Portaria Nº.:055/2022 de 14/02/2022
Nome: carla aNToNia BorGES dE BriTo
Matrícula:57214521/1 Período:01/04/22 à 30/04/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof Bolivar B da Silva/Bragança
Portaria Nº.:056/2022 de 14/02/2022
Nome: cloViS NiValdo da coSTa SoUSa JUNior
Matrícula:57214439/1 Período:01/04/22 à 30/04/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof Bolivar B da Silva/Bragança
Portaria Nº.:057/2022 de 22/02/2022
Nome: JaNicE diaS lira
Matrícula:57214496/1 Período:01/04/22 à 30/04/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof Bordalo B da Silva/Bragança

Portaria Nº.:058/2022 de 22/02/2022
Nome: loUriVal fraNco JUNior
Matrícula:57214533/1 Período:01/04/22 à 30/04/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof Bolivar B da Silva/Bragança
Portaria Nº.:059/2022 de 22/02/2022
Nome: lUcia dE faTiMa da coSTa liMa alMEida
Matrícula:5120691/1 Período:01/04/22 à 30/04/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof Bolivar B da Silva/Bragança
Portaria Nº.:060/2022 de 22/02/2022
Nome: Valdir GoMES da SilVa
Matrícula:6317588/1 Período:01/04/22 à 30/04/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof Bolivar Bordallo da Silva/Bragança
Portaria Nº.:061/2022 de 22/02/2022
Nome: Maria lUcia BorGES dE BriTo
Matrícula:57214558/1 Período:01/04/22 à 30/04/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof Bolivar Bordallo da Silva/Bragança
Portaria Nº.:062/2022 de 22/02/2022
Nome: aNa MariSE Garcia rodriGUES
Matrícula:5120683/1 Período:01/04/22 à 30/04/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof Bolivar Bordallo da Silva/Bragança
Portaria Nº.:017/2022 de 22/02/2022
Nome: GiSElda carNEiro MacEdo da SilVa
Matrícula:57210651/1 Período:01/04/22 à 30/04/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Joao Batista de Moura carvalho/igarape açu
Portaria Nº.:074/2022 de 24/02/2022
Nome: KlEBEr JUNior oliVEira rodriGUES
Matrícula:5897335/1 Período:01/06/22 à 30/06/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM.desemb. osvaldo Brito/S caetano de odivelas
Portaria Nº.: 079/2022 de 22/02/2022
Nome: roNiSE criSTiaN GUrJÃo GarÇa
Matrícula:5891174/1 Período:01/04/22 à 30/04/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM.desemb. osvaldo Brito/S caetano de odivelas
Portaria Nº.:080/2022 de 08/03/2022
Nome: GracilENE SilVa GoNÇalVES
Matrícula:57195615/1 Período:01/04/22 à 15/04/22 Exercício:2021
Unidade:EEEfM.aloisio chaves/concordia
Portaria Nº.:063/2022 de 22/02/2022
Nome: ocioNE SoUSa coSTa
Matrícula:57211650/1 Período:01/04/22 à 30/04/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Monsenhor Mancio ribeiro/Bragança
Portaria Nº.:064/2022 de 22/02/2022
Nome: iZaBEl Maria BarBoSa NoGUEira MaToS
Matrícula:57214454/1 Período:01/04/22 à 30/04/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Monsenhor Mancio ribeiro/Bragança
Portaria Nº.:065/2022 de 22/02/2022
Nome: JoSE PaUlo alVES da coSTa
Matrícula:5476232/2 Período:01/04/22 à 30/04/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Monsenhor Mancio ribeiro/Bragança
Portaria Nº.:066/2022 de 22/02/2022
Nome: rENaTa TaiaNa doS SaNToS riBEiro
Matrícula:57214541/1 Período:01/04/22 à 30/04/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Monsenhor Mancio ribeiro/Bragança
Portaria Nº.:067/2022 de 22/02/2022
Nome: roSaNGEla GoMES coNdE
Matrícula:57215886/1 Período:01/04/22 à 30/04/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Monsenhor Mancio ribeiro/Bragança
Portaria Nº.: 068/2022 de 22/02/2022
Nome: WaldEir PirES BorGES
Matrícula:57224038/1 Período:01/04/22 à 30/04/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Monsenhor Mancio ribeiro/Bragança
Portaria Nº.:069/2022 de 22/02/2022
Nome: roSEaNE GoMES doS SaNToS
Matrícula:57214523/1 Período:01/04/22 à 30/04/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Monsenhor Mancio ribeiro/Bragança
Portaria Nº.:37/2022 de 25/02/2022
Nome: allaN PETEr SilVa doS SaNToS
Matrícula:5897136/1 Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2021
Unidade:EETEPa/Monte alegre
retiFicar
Portaria Nº.:101/2022 de 22/02/2022
Retificar na PORTARIA Nº 3757/1999 DE 14/04/1999, que dispensou a ser-
vidora SoNia aUGUSTa da SilVa, matricula 5279097/016, lotada na EE 
Polivalente/altamira, do emprego de Professor, o a contar de 01/02/1999 
para 01/04/1999, para fins de regularização funcional.
Portaria Nº.:1114/2022 de 02/03/2022
Retificar na PORTARIA Nº 010115/2021 de 22/12/2021, que concedeu 30 
dias de férias regulamentares, o período de 01/03/2022 a 30/03/2022 
para 08/03/22 a 06/04/2022, referente ao exercício de 2021, da servidora 
roSETE rEGiNa da SilVa fUrTado, matricula 661295/1, Professor, lota-
da na UT Yolanda Martins/Belém

Protocolo: 767104
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo

resULtado da cHaMada PÚBLica
Nº 001/2021-NLic/sedUc

Processo nº 2021/541629-Pae/sedUc.
a comissão Especial de licitação – cEl responsável pela chamada Pública 
nº 01/2021, e considerando que os participantes tiveram suas propostas 
classificadas, ainda, em observância ao disposto nos itens 5 e 7 do edital, 
decidiu, pelo resultado a seguir.
a comissão Especial de licitação concede o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
para as participantes, que quiserem apresentar recurso em consonância 
com a legislação pátria.
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sessão
Local da 
sessão

cooperativa/associação ou agricultor individual cNPJ - cPF
Lo-

te(s)
itens Vencidos resultados Localidade

agricultor 
Familiar 

Classifi-
cação

Região Geográfica
região interme-

diária

12ª Belém
associação dos Moradores E agricultores remanescentes 
de Quilombolas das comunidades de Santa Quiteria E 

itacoãozinho - amarquisi
12.836.998/0001-48 1 1, 4 credenciado acará 91 1º Região Geográfica Imediata 

de Belém

rEGiÃo 
GEoGráfica 

iNTErMEdiária 
dE BElÉM

12ª Belém associação do Projeto de assentamento Estadual agroex-
trativista Velasco do Município de igarapé-Miri - Velasco 09.605.451/0001-27 1 11, 12, 29. credenciado igarapé-

Miri 131 2º Região Geográfica Imediata 
de Belém

12ª Belém cooperativa dos agricultores familiares de Marituba - coop 
Marituba 43.683.105/0001-03 1 3, 4, 7, 8, 10, 12, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29.
credenciado (ausente 

Hab Para caju) Belem 140 3º local

12ª Belém cooperativa Mista de Produção E comercialização campo-
nesa do Estado do Pará - cmpa 15.486.914/0001-81 1 1, ,2,4, 5, 15, 16, 17, 18, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29. credenciado ananideua 435 4º Região Geográfica Imediata 
de Belém

12ª Belém associação das comunidades agro-Extrativistas da ilha de 
Trambioca - acait 10.543.409/0001-08 1 11, 12, 20, 21, 24, 25, 29. credenciado Barcarena 179 5º Região Geográfica Imediata 

de Belém

12ª Belém associação dos Moradores E Produtores rurais de Bela 
Vista do carmelo - aprovic 08.639.562/0001-91 1 16, 17, 18 credenciado Barcarena 61 6º Região Geográfica Imediata 

de Belém

12ª Belém associação de Sustentabilidade Social do Pará - agropará 04.993.559/0001-10 1
2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 
14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 

24, 25, 27.
credenciado igarapé-

Miri 214 7º Região Geográfica Imediata 
de abaetetuba

12ª Belém cooperativa amazônia agroindustrial - amazon coop 14.359.146/0001-32 1
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 

16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 29.

credenciado (ausente 
Hab Para ovo E Para 

Polpa de caju)
castanhal 357 9º Região Geográfica Imediata 

de castanhal região inter-
mediária de 
castanhal12ª Belém cooperativa agroindutrial frutos da amazônia - coafra 43.003.212/0001-35 1 2, 11, 15, 16. credenciado castanhal 40 10º Região Geográfica Imediata 

de castanhal

12ª Belém cooperativa agropecuária de Produtores de Belém do 
Pará - copabel 19.718.729/0001-26 2

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 
14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 29.
credenciado Belém 350 1º Região Geográfica Imediata 

de Belém local

12ª Belém cooperativa Mista de Produção E comercialização campo-
nesa do Estado do Pará - cmpa 15.486.914/0001-81 2 1, ,2,4, 5, 15, 16, 17, 18, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29. credenciado ananideua 435 2º Região Geográfica Imediata 
de Belém

Região Geográfica 
intermediária de 

Belém

12ª Belém Grupo Porto Seguro 04.368.055/0001-00 2 1, 2, 4, 5, 14, 16, 20, 21, 
26, 27. credenciado Barcarena 196 3º Região Geográfica Imediata 

de Belém

12ª Belém associação das comunidades agro-Extrativistas da ilha de 
Trambioca - acait 10.543.409/0001-08 2 11, 12, 29 credenciado Barcarena 179 4º Região Geográfica Imediata 

de Belém

12ª Belém associação de Sustentabilidade Social do Pará - agropará 04.993.559/0001-10 2
2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 
14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 

24, 25, 27.
credenciado igarapé-

Miri 214 5º Região Geográfica Imediata 
de abaetetuba

12ª Belém associação do Projeto de assentamento Estadual agroex-
trativista Velasco do Município de igarapé-Miri - Velasco 09.605.451/0001-27 2 1, 2. credenciado igarapé-

Miri 131 6º Região Geográfica Imediata 
de abaetetuba

12ª Belém cooperativa de Produção dos agricultores familiares do 
Município de São Miguel do Guamá - coopasmig 29.359.372/0001-90 2 11, 12, 16, 28. credenciado

São 
Miguel do 
Guamá

66 7º Região Geográfica Imediata 
de castanhal

Região Geográfica 
intermediária de 

castanhal

12ª Belém central de Extrativistas E agricultores das regiões Me-
tropolitana, Marajó E Nordeste do Estado do Pará - cearepa 18.725.004/0001-00 3 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 

15, 18, 19, 29, 28. credenciado Belém 293 1º Local - Região Geográfica 
imediata de Belém  

12ª Belém cooperativa Mista de Produção E comercialização campo-
nesa do Estado do Pará - cmpa 15.486.914/0001-81 3

1, ,2,4, 5, 14, 15, 16, 17, 
18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 29.
credenciado ananideua 435 2º Região Geográfica Imediata 

de Belém

Região Geográfica 
intermediária de 

Belém

12ª Belém associação de Sustentabilidade Social do Pará - agropará 04.993.559/0001-10 3
2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 
14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 

24, 25, 27.
credenciado igarapé-

Miri 214 3º Região Geográfica Imediata 
de abaetetuba

12ª Belém cooperativa regional do Baixo Tocantins - coorbato 30.445.153/0001-03 3 4, 11, 12, 20, 21, 23, 24, 
25, 27 credenciado cametá 202 4º Região Geográfica Imediata 

de cametá

12ª Belém cooperativa agropecuária do Salgado Paraense - casp 11.885.783/0001-54 3 1, 4, 11, 12, 17. credenciado Vigia 89 5º Região Geográfica Imediata 
de Belém

12ª Belém cooperativa agropecuária de Benevides - coopaben 10.249.079/0001-42 3 6, 7, 8, 9, 10, 13, 21. credenciado Benevides 23 6º Região Geográfica Imediata 
de Belém

12ª Belém cooperativa de Trabalho de agricultores familiares de 
capanema - cooaf capanema 20.801.457/0001-02 3 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. credenciado capanema 88 7º Região Geográfica Imediata 

de capanema

região inter-
mediária de 
castanhal

12ª Belém associação de Produtores E Hortifrutigranjeiro da Gleba 
Guajará - apha 22.980.536/0001-53 4

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29.

credenciado ananideua 528 1º Região Geográfica Imediata 
de Belém

local

12ª Belém cooperativa Mista de Produção E comercialização campo-
nesa do Estado do Pará - cmpa 15.486.914/0001-81 4

1, ,2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
credenciado ananideua 435 2º Região Geográfica Imediata 

de Belém

12ª Belém central de Extrativistas E agricultores das regiões Me-
tropolitana, Marajó E Nordeste do Estado do Pará - cearepa 18.725.004/0001-00 4 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 

15, 18, 19. credenciado Belém 293 3º Região Geográfica Imediata 
de Belém

região intermedi-
ária de Belém

12ª Belém associação de Sustentabilidade Social do Pará - agropará 04.993.559/0001-10 4 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 
16, 18, 19, 21, 22, 24, 25. credenciado igarapé-

Miri 214 4º Região Geográfica Imediata 
de abaetetuba

12ª Belém associação de Produtores E Hortifrutigranjeiro da Gleba 
Guajará - apha 22.980.536/0001-53 5

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29.

credenciado ananideua 528 1º Região Geográfica Imediata 
de Belém

Região Geográfica 
intermediária de 

Belém

12ª Belém cooperativa Mista de Produção E comercialização campo-
nesa do Estado do Pará - cmpa 15.486.914/0001-81 5

1, ,2, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 
18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 29.
credenciado ananideua 435 2º Região Geográfica Imediata 

de Belém

12ª Belém associação de Sustentabilidade Social do Pará - agropará 04.993.559/0001-10 5

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29.

credenciado igarapé-
Miri 214 3º Região Geográfica Imediata 

de abaetetuba
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1ª 
- rE-
aBEr-
TUra

Bragança cooperativa Mista dos agricultores familiares E Extrativis-
tas dos caetes - coomac 12.330.741/0001-10 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 
14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 

24, 25, 28 E 29.

credenciado (ausente 
regularidade das 

Polpas de caju, Muruci E 
Taperebá)

Bragança 32 1º

local Região Geográfica 
intermediária de 

castanhal

 Bragança associação dos Produtores rurais da comunidade do 
cariambá 05.031.035/0001-01 6

2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26 E 27.
credenciado Bragança 25 2º

1ª 
- rE-
aBEr-
TUra

Bragança associação dos agricultores familiares da comunidade do 
Km 8 da rodovia dom Eliseu - agrifa 06.077.128/0001-30 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 
14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 

24, 25, 28 E 29.

credenciado (ausente 
regularidade das 

Polpas de caju, Muruci E 
Taperebá)

Bragança 20 3º

 Bragança associação dos Pequenos Produtores rurais da comunidade 
de Boa Esperança - arajivu 06.122.929/0001-70 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 
14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28 E 29.

credenciado Bragança 19 4º

 Bragança associação dos agricultores familiares de Bragança - 
agrifabra 34.297.495/0001-84 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 
14, 15, 16,18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26,  27, 28, 29
credenciado Bragança 16 5º

1ª 
- rE-
aBEr-
TUra

Bragança associação dos criadores E criadoras de abelhas do 
Município de Bragança - ameliapis 08.360.626/0001-10 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21,  

23, 24, 25, 28 E 29.

credenciado (ausente 
regularidade das 

Polpas de caju, Muruci E 
Taperebá)

Bragança 15 6º

1ª 
- rE-
aBEr-
TUra

Bragança associação dos Produtores da comunidade de Monte 
alegre 34.604.215/0001-33 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 
14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 

24, 25, 28 E 29.

credenciado (ausente 
regularidade das 

Polpas de caju, Muruci E 
Taperebá)

Bragança 15 7º

1ª - 
aBEr-
TUra

Bragança cooperativa agropecuária de Tracuateua - coopat 41.430.930/0001-62 6
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 

19, 28 E 29
credenciado Tracua-

teua 79 8º Região Geográfica Imediata 
de Bragança

1ª 
- rE-
aBEr-
TUra

Bragança associação de Sustentabilidade Social do Pará - agropará 04.993.559/0001-10 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29.

credenciado (ausente 
regularidade da Polpas 

de açaí)

igarapé-
Miri 214 9º Região Geográfica Imediata 

de abaetetuba

Região Geográfica 
intermediária de 

Belém

5ª Barcarena cooperativa de Extração E desenvolvimento agricola de 
Barcarena - cedab 05.737.344/0001-00 7

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29.

credenciado Barcarena 70 1º local

Região Geográfica 
intermediária de 

castanhal

5ª Barcarena cooperativa de Produção E comercialização dos agriculto-
res familiares - cooprocofam 32.916.754/0001-82 7

1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27.
credenciado capitão 

Poço 54 2º Região Geográfica Imediata 
de castanhal

5ª Barcarena raimundo Marques oliveira dos reis 208.443.522-68 7 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 14. credenciado Barcarena 1 3º local
5ª Barcarena Sérgio ramos de Souza 700.559.042-20 7 3, 6, 7, 8, 10, 19. credenciado Barcarena 1 4º local

5ª Barcarena Valdineia Benjamin do rosário 710.777.072-15 7 4, 14, 19. credenciado (Exceto 
farinha) Barcarena 1 5º local

5ª Barcarena Maria do Socorro Sousa Brito 653.116.122-15 7 2, 4.
credenciado (ausente 

regularidade Para 
farinha E Polpas)

Barcarena 1 6º local

5ª Barcarena Natalino Barbosa dos anjos 843.674.312-15 7 3, 4, 8, 19. credenciado Barcarena 1 7º local

4ª cametá cooperativa regional do Baixo Tocantins - coorbato 30.445.153/0001-03 8
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16,  18, 19, 
20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29.

credenciado (ausente 
Certificação Para Ovo 
E Polpas de Muruci 

E caju)

cametá 202 1º local

Região Geográfica 
intermediária de 

Belém

 cametá cooperativa dos Produtores E agricultores rurais de 
cametá E região 23.934.644/0001-52 8  17, 20. credenciado ( ausente 

regularidade Para ovo) cametá 49 2º local

4ª cametá cooperativa agricula resistência de cametá - cart 00.760.735/0001-13 8 11, 12 E 15 credenciado cametá
38 (daP 
BloQUE-

ada)
3º local

4ª cametá Teotone da cunha rodrigues 302.809.902-00 8 4
credenciado (ausente 

regularidade Para 
Polpas)

cametá 1 4º local

4ª cametá raimundo clóvis dos Prazeres lopes 331.995.402-44 8  3, 4, 6, 7, 8, 10 credenciado cametá 1 4º local

4ª cametá Matheus Gaia de Sousa 772.938.512-00 8 21, 23, 24, 25 credenciado oeiras do 
Pará 1 5º Região Geográfica Imediata 

de cametá

4ª cametá cooperativa agroindustria Nova aliança de Mocajuba - 
aliançacoop 32.859.197/0001-05 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 

14, 15, 16, 18, 19, 29.
dap Bloqueada (ausente 
Certificação De Farinhas) Mocajuba

19 (daP 
BloQUE-

ada)
1º local

Região Geográfica 
intermediária de 

Belém4ª cametá cooperativa regional do Baixo Tocantins - coorbato 30.445.153/0001-03 9
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 

21, 23, 24, 25, 27, 28, 29.

credenciado (ausente 
Certificação Para Ovo 
E Polpas de Muruci 

E caju)

cametá 202 2º Região Geográfica Imediata 
de cametá

2ª Bagre ligia Paloma Siqueira da costa 010.281.562-35 10 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 16 E 17
credenciado (ausente 

regularidade Para 
farinha)

Bagre 1 1º

Região Geográfica Imediata 
de Breves

Região Geográfica 
intermediária de 

Breves
2ª Bagre caio Henrique Pena corrêa 056.903.352-74 10 4, 6 E 12

credenciado (ausente 
Certificação Para Farinha 

E ovo)
Bagre 1 1º

2ª Bagre José luiz de almeida Machado 836.871.812-00 10 4, 7, 8, 13
credenciado (ausente 

Certificação Para 
farinha)

Bagre 1 1º

7º Parauape-
bas cooperativa dos Produtores rurais da região de carajás 02.412.359/0001-00 12 1,2,14,18,19,20,21,22,23. credenciado Parauape-

bas 101 1º Região Geográfica Imediata 
de Parauapebas

Região Geográfica 
intermediária de 

Marabá

7º Parauape-
bas cooperativa dos Produtores rurais da região de carajás 02.412.359/0001-00 13 1,2,14,18,19,20,21,22,23. credenciado Parauape-

bas 101 1º Região Geográfica Imediata 
de Parauapebas

Região Geográfica 
intermediária de 

Marabá7º Parauape-
bas

cooperativa agroecológica E da agricultura familiar de 
carajás 28.660.138/0001-36 13 3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,16

,17,24.

credenciado
falta documentos 

(ausente alvará, Mapa, 
autorização Para comer-

cialização de ovo)

canaã dos 
carajas 16 2º Região Geográfica Imediata 

de Parauapebas

6º Xinguara cooperativa dos Produtores rurais da região de carajás 02.412.359/0001-00 14 1,2,3,4,5,7,8,10,12,13,14,16,1
7,18,19,20,21,22,23,24. credenciado Parauape-

bas 101 1º Região Geográfica Imediata 
de Parauapebas

Região Geográfica 
intermediária de 

Marabá
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6º Xinguara Jaqueline alves Ximendes 030.860.022-39 14 1,3,4,7,8,10. credenciado Xinguara 1 2º Região Geográfica Imediata 
de Xinguara

Região Geográfica 
intermediária de 

redenção

6º Xinguara Wilian oereira da Silva 589.734.941-04 14 12, 4 credenciado Xinguara 1 2º Região Geográfica Imediata 
de Xinguara

6º Xinguara dorival Gomes david 330.307.821-15 14 3,7,8,10. credenciado Xinguara 1 2º Região Geográfica Imediata 
de Xinguara

6º Xinguara altenor Souza Medrado 202.406.861-87 14 1,2,3,7,8,10,16. credenciado Xinguara 1 2º Região Geográfica Imediata 
de Xinguara

6º Xinguara Simone rodrigues da Silva dos reis Souza 729.493.762-15 14 2,3,8,10,12,16. credenciado Xinguara 1 2º Região Geográfica Imediata 
de Xinguara

6º Xinguara Karoline damasceno ferreira cunha 992.867.772-72 14 3,4,7,8,16. credenciado Xinguara 1 2º Região Geográfica Imediata 
de Xinguara

6º Xinguara diana rodrigues da Silva dos reis 046.427.422-20 14 2,3,8,10,16. credenciado Xinguara 1 2º Região Geográfica Imediata 
de Xinguara

6º Xinguara Evellyn Souza ramos 032.932.962-62 14 2,4. credenciado Xinguara 1 2º Região Geográfica Imediata 
de Xinguara

6º Xinguara diarney Sampaio ramos 318.650.462-72 14 2,4. credenciado água azul 
do Norte 1 3º Região Geográfica Imediata 

de Xinguara

6º Xinguara Marcos Gonçalves de Melo 757.701.052-91 14 1,2,3,5,7,8,12,14. credenciado água azul 
do Norte 1 3º Região Geográfica Imediata 

de Xinguara

8ª itaituba cooperativa Tapajós da agricultura familiar - coopertaf 29.404.831/0001-00 15 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 16 credenciado itaituba 39 1º Região Geográfica Imediata 
de itaituba

Região Geográfica 
intermediária de 

Santarém

10ª Belterra cooperativa agricola Mista de Produtores do oeste do 
Para- ccampo 10.575.783/0001-95 16 1,2,3,4,5,7,8,10,11,12,13,14 ,20. credenciado Belterra 99 1º Região Geográfica Imediata 

de Santarém

Região Geográfica 
intermediária de 

Santarém

10ª Monte 
alegre

cooperativa agrícola Mista de Produtores do oeste do 
Pará - ccampo 10.575.783/0001-95 17 1, 2, 8, 10, 13,  20, 22, 23, 24 credenciado Belterra 99 1º Região Geográfica Imediata 

de Santarém

Região Geográfica 
intermediária de 

Santarém

10ª Monte 
alegre Emano Kenzo ishiguro 049.658.332-87 17 19, 21, 22 E 23 credenciado Monte 

alegre 1 2º Região Geográfica Imediata 
de Santarém

10ª Monte 
alegre Maurício carvalho de Souza 772.960.522-87 17 2, 3, 4, 10, 12, 13, 16 E 17 credenciado Monte 

alegre 1 2º Região Geográfica Imediata 
de Santarém

10ª Monte 
alegre Elton Bandeira Torres 029.843.272-25 17 1

credenciado (Não 
apresentou regularidade 

Para Polpas)

Monte 
alegre 1 2º Região Geográfica Imediata 

de Santarém

10ª Monte 
alegre antônio de abreu Torres Júnior 020.006.502-52 17 1 credenciado Monte 

alegre 1 2º Região Geográfica Imediata 
de Santarém

10ª Monte 
alegre Maria Brito Bandeira Torres 154.095.462-53 17 1 credenciado (Não apre-

sentou Para Polpas)
Monte 
alegre 1 2º Região Geográfica Imediata 

de Santarém

10ª Monte 
alegre frederico Martins de lima 822.909.032-72 17 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 17

credenciado (Não 
apresentou regularidade 

Para farinha)

Monte 
alegre 1 2º Região Geográfica Imediata 

de Santarém

10ª Monte 
alegre anacleto carvalho de Souza 144.057.682-34 17 2, 4, 10,11, 16

credenciado (Não 
apresentou regularidade 

Para farinha)

Monte 
alegre 1 2º Região Geográfica Imediata 

de Santarém

3ª Ulianópolis cooperativa dos Produtores rurais de Paragominas - 
cooperuraim 14.821.287/0001-25 18 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 16, 17.
credenciado (ausente 

Hab Polpa)
Paragomi-

nas 69 1º Região Geográfica Imediata 
de Paragominas

Região Geográfica 
intermediária de 

castanhal

3ª Ulianópolis cooperativa de Produção E comercialização da agricultura 
familiar do Nordeste Paraense - coopfan 15.232.790/0001-08 18 1, 2, 5, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 

21, 22, 23, 24.
credenciado (ausente 
Hab. Polpa de caju)

aurora do 
Pará 56 2º Região Geográfica Imediata 

de Paragominas

3ª Ulianópolis associação dos Produtores rurais Marajoara - a.P.r.M 02.932.916/0001-05 18 18, 19, 20, 21, 22, 23. credenciado dom 
Eliseu 9 3º Região Geográfica Imediata 

de Paragominas

3ª Ulianópolis diana Gomes 780.354.302-20 18 10 credenciado Ulianópolis 1 4º Região Geográfica Imediata 
de Paragominas

3ª Ulianópolis José antônio da Silva 331.823.102-91 18 3,4 credenciado Ulianópolis 1 4º Região Geográfica Imediata 
de Paragominas

3ª Ulianópolis ivanete de Sousa Santos 406.134.702-06 18 14. credenciado Ulianópolis 1 4º Região Geográfica Imediata 
de Paragominas

3ª Ulianópolis Jozivania de Souza 002.458.543-20 18 5 credenciado Ulianópolis 1 4º Região Geográfica Imediata 
de Paragominas

3ª Ulianópolis Satiro ferreira lima filho 189.381.912-49 18  Não credenciado - Valo-
res acima do Estimado Ulianópolis 1  Região Geográfica Imediata 

de Paragominas

Belém, 03 de março de 2022.
comissão Especial da chamada Pública- cEcP

Protocolo: 767163
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo 
aViso de LicitaÇÃo

Modalidade: PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/2022-NLic/sedUc
objeto: Pregão Eletrônico para aquisição de Material Esportivo e Paraesportivo, para atender as necessidades da Secretaria adjunta de Ensino - SaEN, 
conforme especificações, Quantitativos e condições estabelecidas no Termo de Referência seus anexos.
Processo nº  2021/862792 - PaE
UaSG 925315
observação: os interessados poderão obter o edital a partir do dia 04/03/2022, através dos sites https://www.gov.br/compras/pt-br, www.seduc.pa.gov.br e 
www.compraspara.pa.gov.br, Maiores informações no Núcleo de licitação - Nlic através do fone: (91)-3201-5096 ou pelo e-mail: seduc.nlic@gmail.com
responsável pelo certame:
Nome: raimunda Sueli dos Santos Nascimento
local: www.gov.br/compras/pt-br
data: 16/03/2022
Hora: 10h 
funcional Programática: 16101.12 367.1509 
Projeto atividade: 6625  Produto: 2047
Natureza de despesa: 3390.30
fonte e origem do recurso: 0102-Estadual
funcional Programática: 16101.12 122.1416 
Projeto atividade: 7607  Produto: 3008
Natureza de despesa: 4490.52
fonte e origem do recurso: 0102-Estadual
Belém, 03 de março de 2022.
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 767226
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.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

aLteraÇÃo de reGiMe de traBaLHo Para tide.
e- Protocolo nº 2022/ 200712
Portaria N° 512/22, de 22 de fevereiro de 2022
alTErar, o regime de Trabalho do(a) servidor(a) alESSaNdra ElUaN 
da SilVa GUTiErrEZ faÇaNHa, id. funcional nº 57189729/ 2, cargo de 
ProfESSor aSSiSTENTE, lotado no dEParTaMENTo dE TEcNoloGia dE 
aliMENToS, de 40(quarenta) horas para TidE (TEMPo iNTEGral E dEdi-
caÇÃo EXclUSiVa), a contar de 01.03.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 766924

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa  de Processo LicitatÓrio
Processo: 2022/81807
Nº da disPeNsa:  03/2022
daTa da aSSiNaTUra: 03/03/2022
ParTES/ coNTraTada: coMPaNHia do PaPEl EirEli
cNPJ: 21.496.459/0001-06
oBJETo: aquisição de material de consumo e permanente aprovado no 
T.E.d. nº 011/2021 SEcTEc/UEPa (GESTÃo do ESPorTE UNiVErSiTário 
do ESTado do Pará), para atender ao projeto de desenvolvimento de um 
modelo integrado e inclusivo de gestão do esporte universitário com vistas 
à formulação e implementação de políticas públicas no âmbito da criação 
de um curso técnico em esporte no Estado do Pará.
ENdErEÇo: av. duque de caxias, 1199, Térreo frente. Marco. cEP: 
66.093-029. Belém/Pa.
Valor: r$ 73.357,36 (setenta e três mil, trezentos e cinquenta e sete 
reais e trinta e seis centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 48101.19.364.1506.8866
foNTE dE rEcUrSo: 339030
ElEMENTo da dESPESa: 012400879 e 0324008794
fUNdaMENTo lEGal: art. 24, XXi da lei nº 8.666/93
ordENador rESPoNSáVEl: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsade Processo LicitatÓrio
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atri-
buições legais, resolve raTificar a diSPENSa de processo licitatório para 
contratação da coMPaNHia do PaPEl EirEli para aquisição de material 
de consumo e permanente aprovado no T.E.d. nº 011/2021 SEcTEc/UEPa 
(GESTÃo do ESPorTE UNiVErSiTário do ESTado do Pará), para aten-
der ao projeto de desenvolvimento de um modelo integrado e inclusivo de 
gestão do esporte universitário com vistas à formulação e implementação 
de políticas públicas no âmbito da criação de um curso técnico em esporte 
no Estado do Pará, conforme especificações constantes do Termo de Refe-
rência, a ser realizado no município de Belém/Pa e com fundamento legal 
no art. 24, XXi da lei nº 8.666/93.
Belém, 03 de março de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 766783
terMo de disPeNsa  de Processo LicitatÓrio
Processo: 2022/81807
Nº da disPeNsa:  04/2022
daTa da aSSiNaTUra: 03/03/2022
ParTES/ coNTraTada: ScaliBU SPorTS lTda
cNPJ: 05.193.464/0001-85
oBJETo: aquisição de material de consumo e permanente aprovado no 
T.E.d. nº 011/2021 SEcTEc/UEPa (GESTÃo do ESPorTE UNiVErSiTário 
do ESTado do Pará), para atender ao projeto de desenvolvimento de um 
modelo integrado e inclusivo de gestão do esporte universitário com vistas 
à formulação e implementação de políticas públicas no âmbito da criação 
de um curso técnico em esporte no Estado do Pará.
ENdErEÇo: rua Galileu, 263, lagoinha. cEP: 38.408-594. Uberlândia/MG.
Valor: r$ 17.482,68 (dezessete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e 
sessenta e oito centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 48101.19.364.1506.8866
foNTE dE rEcUrSo: 339030
ElEMENTo da dESPESa: 012400879 e 0324008794
fUNdaMENTo lEGal: art. 24, XXi da lei nº 8.666/93
ordENador rESPoNSáVEl: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa de Processo LicitatÓrio
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atri-
buições legais, resolve raTificar a diSPENSa de processo licitatório para 
contratação da ScaliBU SPorTS lTda para aquisição de material de con-
sumo e permanente aprovado no T.E.d. nº 011/2021 SEcTEc/UEPa (GES-
TÃo do ESPorTE UNiVErSiTário do ESTado do Pará), para atender 
ao projeto de desenvolvimento de um modelo integrado e inclusivo de 

gestão do esporte universitário com vistas à formulação e implementação 
de políticas públicas no âmbito da criação de um curso técnico em esporte 
no Estado do Pará, conforme especificações constantes do Termo de Refe-
rência, a ser realizado no município de Belém/Pa e com fundamento legal 
o art. 24, XXi da lei nº 8.666/93.
Belém, 03 de março de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 766785

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 583/2022, de 03 de MarÇo de 2022.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: ProfESSor aSSiSTENTE
Nome: NaTalia KariNa NaSciMENTo da SilVa
Matrícula funcional: 5910717/ 2
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339036_ r$ 1.500,00
Portaria N° 584/2022, de 03 de MarÇo de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aGENTE adMiNiSTraTiVo c
Nome: KaMilla fErrEira da SilVa
Matrícula funcional: 57200726/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 3.000,00
339039_ r$ 1.000,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 766943
sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 581/2022, de 03 de MarÇo de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: Pro rEiTor dE PESQUiSa E PoS GradUaÇÃo
Nome: JofrE JacoB da SilVa frEiTaS
Matrícula funcional: 5041201/2
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0661
339039_ r$ 4.000,00
Portaria N° 582/2022, de 03 de MarÇo de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: TEc. dE coNTaBilidadE a
Nome: EdNEE Maria dE oliVEira VEraS
Matrícula funcional: 3185559/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0261
339039_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 766940

.

.

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
Portaria N° 588/2022, de 03 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: trabalhar na eleição para coordenador de campus.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
NoME do SErVidor: arNaldo TaVarES MarTiNS
id. fUNcioNal: 5040973
carGo: aUX. dE SErViÇo c
daTa iNicio: 14.03.2022
daTa TÉrMiNo: 17.03.2022
QUaNTidadE: 3,5 (três e meia)
Portaria N° 589/2022, de 03 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: trabalhar na eleição para coordenador de campus.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
NoME do SErVidor: iSaiaS oliVEira da SilVEira
id. fUNcioNal: 57210684/1
carGo: MoToriSTa
daTa iNicio: 14.03.2022
daTa TÉrMiNo: 17.03.2022
QUaNTidadE: 3,5 (três e meia)
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Portaria N° 590/2022, de 03 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: trabalhar na eleição para coordenador de campus.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
NoME do SErVidor: JoSUE da SilVa PaNToJa
id. fUNcioNal: 57202901/1
carGo: aUXiliar dE SErV.dE coMUNicacao
daTa iNicio: 14.03.2022
daTa TÉrMiNo: 17.03.2022
QUaNTidadE: 3,5 (três e meia)
Portaria N° 591/2022, de 03 de março de 2022.
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: alTaMira-Pa
NoME do SErVidor: lUcY aNNE cardoSo loBao GUTiErrEZ
id. fUNcioNal: 55586779/1
carGo: ProfESSor adJUNTo
daTa iNicio: 14.03.2022
daTa TÉrMiNo: 31.03.2022
QUaNTidadE: 17,5 (dezessete e meia)
Portaria N° 592/2022, de 03 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina pelo forma Pará.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: acará-Pa
NoME do SErVidor: EliETE dE JESUS BararUa SolaNo
id. fUNcioNal: 57193235/1
carGo: ProfESSor adJUNTo
daTa iNicio: 06.02.2022
daTa TÉrMiNo: 13.02.2022
QUaNTidadE: 7,5 (sete e meia)
Portaria N° 593/2022, de 03 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina pelo forma Pará.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: acará-Pa
NoME do SErVidor: rUBENS VilHENa foNSEca
id. fUNcioNal: 5271550/1
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
daTa iNicio: 09.03.2022
daTa TÉrMiNo: 19.03.2022
QUaNTidadE:10,5 (dez e meia)
Portaria N° 598/2022, de 03 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: participar da aula inaugura.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: GoiaNÉSia-Pa
NoME do SErVidor: SiMoNE BEVErlY NaSciMENTo da coSTa
id. fUNcioNal: 3005690/3
carGo: ProfESSor aUXiliar
daTa iNicio: 04.03.2022
daTa TÉrMiNo: 05.03.2022
QUaNTidadE:1,5 (uma e meia)
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 766966

.

.

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

Portaria Nº 156/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EM-
PrEGo E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas atra-
vés do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 231168
rESolVE: autorizar o pagamento de ½ ( meia) diária Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
TadEU dE JESUS carValHo loBaTo Matricula nº 2025183,GErENTE 
que se deslocará ao município de castanhal/Pa, no dia 04/03/2022 com 
objetivo de participar da reunião com a Senhora Secretaria Ester Pul-
queira de Indústria e Comercio referente ao Programa Primeiro Oficio, 
Manoel Joaquim Maúes ferreira, colaborador Eventual ( Motorista )con-
duzir o Veiculo com o Servidor.
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.333.1504.8946 f: 0101/0101006357 266.721 339014/339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
02 de março 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 155/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EM-
PrEGo E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas atra-

vés do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 234516
rESolVE:
autorizar o pagamento de 01 e ½ (UMa e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
ViToria caroliNa ValENTE BarroS,MaTricUla Nº 5956215/1,GErEN-
TE que se deslocará ao município de ananindeua/Pa, no período de 14 a 
16/03/2022 Com Objetivo de Qualificação Social e Profissional.
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.333.1504.8948 f: 0101006357 266.730 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
02 de março 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 161/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EM-
PrEGo E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas atra-
vés do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 235334
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (QUaTro e meia) diárias Para cada 
SErVidor ciTado aBaiXo:
JoSÉ MariValdo da coNcEiÇÃo,63207/3,aSSiSTENTE adMiNiSTraTi-
Vo que se deslocará ao município de MÃE do rio/Pa, no período de 14 a 
18/03/2022 Com Objetivo de Qualificação Social e Profissional.
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.333.1504.8948 f: 0101006357 266.730 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
03 de março 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 159/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EM-
PrEGo E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas atra-
vés do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 239160
rESolVE:
autorizar o pagamento de 06 e ½ ( SEiS E MEia ) diária Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
aNa PaTricia araUJo raMoS,57217289/03,coordENadora,Maria do
Socorro SaNToS da SilVa,57196308/1,aSSiSTENTE adMiNiSTraTi-
Vo,lEoMarQUE crUZ doS SaNToS,57192819/1,aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo que se deslocará ao município de rEdENÇÃo/Pa, no Período de 
06 a 12/03/2022 com objetivo de atendimento dos Trabalhadores nos 
centro de Trabalho e cidadania e ValdiViNo rocHa da SilVa,3223639/1 
( Motorista ) conduzir o Veiculo com os Servidores.
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.333.1504.8950 f: 0101006357 266.734 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
03 de março 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 766733

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 131 de 03 de MarÇo de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EM-
PrEGo E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas atra-
vés do decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 
33.771, de 02 de Janeirode 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
i – dESiGNar o(a) servidor(a), Karla SiMoNi daMaScENo coElHo dE 
liMa,Matrícula nº 80845611/1, aSSiSTENTE Social/ GErENTE,lotado(a) 
no(a)cPSE-ac/ daSpara atuar como fiscal Titular, e o (a) servidor (a)
alEX MoraES daMaScENo, Matrícula nº 80015677/1, GErENTE, lota-
do(a) no(a) daf para atuar como Suplente do contrato administrativo n° 
27/2022 celebrado com a EMPrESa ProaM – ProdUToS E SErViÇoS da 
aMaZoNia lTda - EPP, cujo objeto é a contratação de empresa especia-
lizada na prestação de serviços de fornecimento de alimentação pronta, 
sendo quatro refeições diárias (desjejum, almoço, lanche da tarde, jantar) 
para público acolhido e servidores plantonistas do abrigo Emergencial para 
Pessoa em Situação de Rua “Padre Bruno Sechi”, conforme especificações e
definições constantes neste Termo de Referência.
Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
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i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 03 de março de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 132 de 03 de MarÇo de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EM-
PrEGo E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas atra-
vés do decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 
33.771, de 02 de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
i – dESiGNar o(a) servidor(a), SilVia rEiS da SilVa, Matrícula 
nº5921067/3, GErENTE, lotado(a) no(a) dQPE para atuar como fiscal Ti-
tular, e o (a) servidor (a) raoNi raiol TorrES, Matrícula nº 5946866/1, 
GErENTE dE ProJEToS, lotado(a) no(a) dQPE para atuar como Suplente 
do contrato administrativo n° 25/2022 celebrado com a EMPrESa J. lE-
MoS dE carValHo, cujo objeto é aquisição de Equipamentos de rotina 
administrativa (móveis de escritório), de acordo com o previsto na Meta
05, Etapa 5.2, Meta 09, Etapa 9.1 do Plano de Trabalho do convênio 
089/2012 (SicoNV Nº. 778652/2012 conforme, anexo i do Edital do Pre-
gão Eletrônico Nº 21/2021 - SEaSTEr.
Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 03 de março de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 133 de 03 de MarÇo de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EM-
PrEGo E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas atra-
vés do decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 
33.771, de 02 de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
i – dESiGNar o(a) servidor(a), SilVia rEiS da SilVa, Matrícula nº 
5921067/3, GErENTE,lotado(a) no(a) dQPE para atuar como fiscal Titular, 
e o (a) servidor (a) raoNi raiol TorrES, Matrícula nº 5946866/1, GE-
rENTE dE ProJEToS, lotado(a) no(a) dQPE para atuar como Suplente do
contrato administrativo n° 26/2022 celebrado com a EMPrESa SaNTa 
TErEZiNHa coM. dE MoVEiS EirEli-EPP, cujo objeto é aQUiSiÇÃo dE 
EQUiPaMENToS dE roTiNa adMiNiSTraTiVa (MÓVEiS dE EScriTÓrio), 
de acordo com o previsto na Meta 05, Etapa 5.2 , Meta 09, Etapa 9.1 
do Plano de Trabalho do convênio 089/2019 (SicoNV Nº. 778652/2012), 
conforme, anexo i do Edital do Pregão Eletrônico Nº 21/2021 - SEaSTEr.
Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 03 de março de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 134 de 03 de MarÇo de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EM-
PrEGo E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas atra-
vés do decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 
33.771, de 02 de Janeirode 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal 
n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
i – dESiGNar o(a) servidor(a), fraNciSco dE aSSiS rodriGUES Pa-
cHEco, Matrícula nº 55589512/1, aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo,lota-
do(a) no(a)dQPE para atuar como fiscal Titular, e o (a) servidor (a) raoNi 
raiol TorrES, Matrícula nº 5946866/1, GErENTE dE ProJEToS, lota-
do(a) no(a) dQPE para atuar como Suplente do contrato administrativo 
n° 22/2022 celebrado com a EMPrESa rN MarQUES araÚJo, cujo objeto 
é a aquisição de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, de acordo com o 
previsto na Meta 05, Etapa 5.2 e Meta 09, Etapa 9.1 do Plano de Trabalho 
do convênio 089/2019 (SicoNV Nº. 778652/2012), conforme, anexo i do 
Edital do Pregão Eletrônico Nº 18/2021 - SEaSTEr.
Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.

ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 03 de março de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 138 de 03 de MarÇo de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EM-
PrEGo E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas atra-
vés do decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 
33.771, de 02 de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal 
n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
i – dESiGNar o(a) servidor(a), raoNiraiol TorrES, Matrícula 
nº 5946866/1, GErENTE dE ProJEToS,lotado(a) no(a) dQPE para atuar 
como fiscal Titular, e o (a) servidor (a)ViTÓria caroliNa ValENTE Bar-
roS, Matrícula nº 5956215/1, GErENTE, lotado(a) no(a) cEES/ dQPE para 
atuar como Suplente do contrato administrativo n° 24/2022 celebrado com a 
EMPrESa G.S. SarMENTo o diSTriBUidora E coMÉrcio dE EQUiPaMEN-
ToS E SUPriMENToS dE iNforMáTica EirElli,cujoobjeto é aquisição de 
Equipamentos de informática, de acordo com o previsto na Meta 05, Etapa 
5.2 do Plano de Trabalho do convênio 089/2019 (SicoNV Nº. 778652/2012), 
conforme, anexo i do Edital do Pregão Eletrônico Nº 19/2021 - SEaSTEr.
Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 03 de março de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 135 de 03 de MarÇo de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EM-
PrEGo E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas atra-
vés do decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 
33.771, de 02 de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal 
n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
i – dESiGNar o(a) servidor(a), fraNciSco dE aSSiS rodriGUES Pa-
cHEco,Matrícula nº 55589512/1, aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo,lota-
do(a) no(a)dQPE para atuar como fiscal Titular, e o (a) servidor (a) raoNi 
raiol TorrES, Matrícula nº 5946866/1, GErENTE dE ProJEToS, lota-
do(a) no(a) dQPE para atuar como Suplente do contrato administrativo n° 
23/2022 celebrado com a EMPrESa G.S. SarMENTo o diSTriBUidora 
E coMÉrcio dE EQUiPaMENToS E SUPriMENToS dE iNforMáTica Ei-
rElli, cujo objeto é aquisição de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, de 
acordo com o previsto na Meta 05, Etapa 5.2 e Meta 09, Etapa 9.1 do Plano 
de Trabalho do convênio 089/2019 (SicoNV Nº. 778652/2012), conforme, 
anexo i do Edital do Pregão Eletrônico Nº 18/2021 - SEaSTEr.
Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 03 de março de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 153 de 03 de MarÇo de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EM-
PrEGo E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas atra-
vés do decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE 
nº 33.771, de 02 de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal 
n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
i – dESiGNar o(a) servidor(a), Márcia dE JErUZalÉM Garcia PiNHEi-
ro, Matrícula nº 57206519/2, coordENadora, lotado(a) no(a) cPSE/
Mc/daS para atuar como fiscal Titular, e o (a) servidor (a) clEdiSoN 
BraBo doS SaNToS, Matrícula nº 8022536/1, GErENTE, lotado(a) no(a)
diretoria de renda, cidadania e combate à Pobreza – drccP, para atuar 
como Suplente do contrato administrativo n° 28/2022, celebrado com a 
EMPrESa TrUcKVaN iNdÚSTria E coMÉrcio lTda, cujo objeto é de 01 
(um) SEMirrEBoQUE adaptado com instalação, mobiliários e equipamen-
tos adaptados para funcionamento de unidade móvel, incluindo o forneci-
mento e instalação de todos os seus equipamentos e acessórios, inclusive 
garantia, visando atender as demandas do Programa Balcão de direitos, 
de forma itinerantes, conforme condições e exigências constantes neste 
contrato e Edital do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 010/2021 – dPE/Pa.
Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de se-
tembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 de 
maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 de 
maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual 
n° 870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
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i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 03 de março de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda
Matrícula 5945555/1

Protocolo: 766744

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 218 de 25 de fevereiro de 2022-
dESiGNar :Keila Vieira Monteiro, cargo: agente administrativo, 
mat:54189513/1 para responder pela Gerência de Pessoal, na ausência da 
titular: rosiane Gomes Jucá, mat.: 54189663/1,função/ Gerente iii, em 
decorrência de afastamento por licença saúde, no período de 02.12 .21 a 
.29.12.21, com  ônus para administração
Portaria Nº. 219 de 25 de fevereiro de 2022-
dESiGNar :Maria luiza Gonçalves Jardim, cargo: Psicólogo, 
mat:5635497/2 para responder pelo Núcleo de Práticas restaurativas-NPr, 
mat.: 5925856/2,cargo:Psícologo por motivo de licença saúde, período de 
28. 01 .22  a .04.02.22, sem  ônus para administração
errata da Portaria Nº 213/2022, 
publicada no doE nº 34.878 de 02/03/2022, 
Servidor: Virgínia ribeiro araújo de oliveira
onde se lê: 06
Leia-se: 05
luiz celso da Silva-Presidente-faSEPa

Protocolo: 766854

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 210/2022-GaB/Pres.
BElÉM, 23 dE fEVErEiro dE 2022.
onde se lê: SiNdicÂNcia n° 09/2022.
Leia-se: SiNdicÂNcia PUNiTiVa n° 09/2022.

Protocolo: 766883

.

.

diÁria
.

Portaria 085 – do dia 25/02/2022
oBJETiVo: Participar de reunião do PErNoH, no Município 
(Proc. 234390/2022-Mem.057/2022-daS)
SErVidora: aNToNia BENEdiTa lEao lira
carGo: aSSiSTENTE Social -  MaTricUla: 54194530/ 1 
SErVidor: BErTiNo lEal BarBoSa NETo
carGo: coMiSSioNado - MaTrÍcUla Nº 5946881/2
SErVidora: cirlU diaS coHEN
carGo: PSicoloGo- MaTrÍcUla Nº  54183270/ 2
SErVidor : dElliVio caSTro SacraMENTo
carGo: MoToriSTa -  MaTricUla: 54191311/ 1
oriGEM: BElÉM/Pa  -  dESTiNo :caSTaNHal/Pa
PEriodo da ViaGEM: 24/02/2022 – diaria –0,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 766753

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 100/2022-GGP/seJUdH 
Belém, 25 de fevereiro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 12/02/2021, 
publicado no doE nº 34.490 de 12/02/2021 e,
coNSidEraNdo o artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa e, o processo administrativo eletrônico nº 2022/208101.
rESolVE:
coNcEdEr 180 (cento e oitenta) dias de licença à Gestante à servidora: 
ana Giselle ribeiro cancela, matrícula nº 57234439/1, ocupante do cargo 
de Técnico em Gestão de direitos Humanos e cidadania, no período de: 
20/10/2021 a 17/04/2022.

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 766833

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 99/2022-GGP/seJUdH 
Belém, 25 de fevereiro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 12/02/2021, 
publicado no doE nº 34.490 de 12/02/2021 e,
coNSidEraNdo o artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa e, o processo administrativo eletrônico nº 2022/939600.
rESolVE:
caNcElar o período de férias da servidora: Jeanete da Silva Gomes, 
matrícula nº 54188359/3, concedido por meio da PorTaria Nº 49/2022-
GGP/SEJUDH – De 04/02/2022, publicado no diário oficial, nº 34.863, - de 
11/02/2022, do período de: 02/03/2022 a 16/03/2022, referente ao exer-
cício 2020. até ulterior deliberação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 766831
Portaria Nº 98/2022-GGP/seJUdH 
Belém, 25 de fevereiro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 12/02/2021, 
publicado no doE nº 34.490 de 12/02/2021 e,
coNSidEraNdo o artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa e, o processo administrativo eletrônico nº 2022/222953.
rESolVE:
TraNSfErir, o período de férias do servidor: leonardo de castro Bit-
tencourt, matrícula nº 5758755/1, concedido por meio da PorTaria Nº 
03/2022-GGP/SEJUDH – De 05/01/2022, publicado no diário oficial, nº 
34.823, - de 07/01/2022, do período de: 28/02/2022 a 29/03/2022, re-
ferente ao exercício 2022, para o período de: 03/03/2022 a 17/03/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 766826

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

Portaria Nº 04/2022 - Gs/sedeMe
Belém/Pa, 03 de março de 2022. 
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNE-
raÇÃo E ENErGia - SEdEME, usando das atribuições que lhes foram con-
feridas pelo do decreto Governamental, de 31/03/2021, publicado no doE 
Nº 34.541, de 05/04/2021; considerando o art.14, parágrafo único, da lei 
Nº 7.570, de 22/11/2011 e art. 23, da lei nº 8.404, de 13/10/2016; e 
considerando o Processo nº. 2021/1292859; 
r E S o l V E: 
coNcEdEr à servidora KEila SaNdra liMa TEiXEira MoNTEiro, identi-
dade funcional nº 55587536/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão 
de Meio ambiente, lotada na diretoria de Geologia, Mineração e Transfor-
mação Mineral – DIGEM/SEDEME, Gratificação de Tempo Integral – GTI, 
no percentual de 60% (sessenta por cento) sobre o vencimento base, a 
partir de 01/11/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. .
JoSÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JUNior
Secretária de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia
SEdEME

Portaria n° 05/2022 – Gs/sedeMe        
Belém/Pa, 03 de março de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNE-
raÇÃo E ENErGia - SEdEME, usando das atribuições que lhes foram confe-
ridas pelo do decreto Governamental de 31/03/2021, publicado no doE Nº 
34.541, de 05/04/2021; considerando o art.14, Parágrafo Único, da lei Nº 
7.570, de 22 novembro de 2011, e art. 23 da lei Nº 8.404, de 13 de outubro de 2016,
considerando que o patrimônio imobiliário estadual denominado Espaço 
São José liberto – ESJl encontra-se afetado à SEdEME para a produção 
efetiva de utilidade (destinação) pública;
considerando que Poder Público pode instituir parceria com organização 
não governamental qualificada como Organização Social – OS, nos termos 
da lei Nº 9.637/1998, de 15 de maio de 1998, através de chamamento 
Público, sob certas condições, para prestar atividade de interesse público 
mediante variadas formas de fomento e execução de atividades relativas 
às áreas relacionadas, celebrando instrumento denominado contrato de 
Gestão, elaborado de comum acordo entre o órgão ou entidade super-
visora e a organização Social, contendo a discriminação das atribuições, 
responsabilidades e obrigações dos partícipes, conforme estabelece a lei 
Nº 13.019/2014, de 31 de julho de 2014;
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resoLVe:
art. 1º instituir a comissão de Seleção com competência de selecionar, 
classificar e avaliar, documentação e proposta técnica apresentadas pelas 
Organizações Sociais participantes de Chamamento Público para a qualifi-
cação de uma organização Social - oS com vistas à celebração de contrato 
de Gestão que visa gestão patrimonial, econômico – financeira e recursos 
humanos garantindo o funcionamento do Espaço São José liberto – ESJl;
art. 2º a comissão de Seleção do chamamento Público será composta 
pelos seguintes Membros:
 lílian Poliana Sousa Gualberto, diretora de Geologia, Mineração e Trans-

formação Mineral, identidade funcional nº 80845108/1, na qualidade de 
Presidente;
 raquel dos Santos albuquerque, coordenadora do Núcleo de Planeja-

mento Estratégico, identidade funcional nº 31658/3, como 1º membro;
 danilo Gonçalves de Souza, Secretário operacional, identidade funcional 

nº 5858100/2, como 2º membro;
 Wilton Marcello Santos Teixeira, diretor de concessões, identidade fun-

cional nº 57175685/1, como 3º membro;
 José Maria Nascimento Silva, assessor, identidade funcional n° 

54192690/1, como 4° membro.
art. 3° a comissão de Seleção do chamamento Público deverá apresentar 
relatório conclusivo sobre o resultado preliminar do certame, que explicitará:
i - o atendimento aos requisitos legais pelas entidades privadas inscritas;
ii - a relação das entidades privadas habilitadas;
iii - as entidades privadas inabilitadas em razão do não atendimento aos 
requisitos legais e a outros previstos na legislação vigente;
IV - A escolha justificada da entidade privada que melhor atendeu aos 
critérios de avaliação definidos no Edital.
art. 4º as decisões e manifestações da comissão de Seleção do chama-
mento Público deverão ter a participação e deliberação de, no mínimo, 3 
(três) de seus membros, sempre com a participação do presidente.
art. 5º. Não poderão ser nomeados para compor a comissão de Seleção 
servidores que tenham sido cedidos à organização Social, com contrato 
vigente com a administração pública;
art. 6º. deverá se declarar impedido o membro da comissão de Seleção 
que tenha participado, nos últimos 5 (cinco) anos, contados da publicação 
do referido Edital, como associado, dirigente, empregado, contratado ou con-
selheiro de qualquer entidade privada sem fins lucrativos participante do Cha-
mamento Público, ou cuja atuação no processo de seleção configure conflito 
de interesse, nos termos da legislação vigente. Também ficam impedidos de 
participar da referida comissão os membros que possuam parentesco com 
pessoa integrante do quadro funcional da organização Social em disputa.
art. 7º. a declaração de impedimento de membro da comissão de Seleção 
não obsta a continuidade do processo de seleção. Configurado o impe-
dimento, o membro impedido deverá ser imediatamente substituído por 
membro que possua qualificação equivalente à do substituto, sem necessi-
dade de divulgação de novo Edital.
art. 8º a SEdEME pode alterar os membros da comissão de Seleção do cha-
mamento Público até a data de início do período de recebimento das propostas.
art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
art. 10. fica revogada a Portaria nº 015/2021, de 21/10/2021, publicada 
no doE Nº 34.744, de 22/10/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JoSÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JUNior 
Secretário de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia
SEdEME

Protocolo: 767229

desiGNar serVidor
.

Portaria de Nº 019 GGa/sedeMe 
Belém-Pa, 03 de março de 2022.
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa dE ESTado dE dE-
SENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia - SEdEME, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas pelo decreto datado de 07/04/2021, 
publicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021, e PorTaria Nº 003/2021 – GS/
SEdEME de 15/04/2021, publicado no doE nº 34.554 de 16/04/2021.
coNSidEraNdo o uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo dispos-
to do art. 138, parágrafo único, inciso V da constituição Estadual; e o disposto 
na lei federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002,decreto federal 10.024 de 
20 de setembro de 2019 e decreto Estadual nº 534 de 04 fevereiro de 2020.
rESolVE:
art. 1º. dESiGNar os servidores abaixo relacionados para atuarem como 
autoridade, pregoeiro e membros da equipe de apoio, junto ao Sistema de 
Pregão Eletrônico virem a ser utilizados pelo Estado do Pará.

SErVidorES PErfil
NoME: aNadElia diViNa SaNToS  
idENT. fUNcioNal: 80845496/3  

TEl. coMErcial: 3110-2558 aUToridadE HoMolo-
Gadora

ENd. coMErcial: aV. SENador lEMoS, 290-UMariZal, BElÉM/Pa, cEP: 66050-000  
  

NoME: aNdErSoN PiMENTEl aMaral  
idENT. fUNcioNal: 54187129/1  

TEl. coMErcial: 3110-2585 PrEGoEiro
ENd. coMErcial: aV. SENador lEMoS, 290-UMariZal, BElÉM/Pa, cEP: 66050-000  

  
NoME: TUaNE TaVarES fErrEira  

idENT. fUNcioNal: 5935089/2

aPoio
 

TEl. coMErcial: 3110-2585
ENd. coMErcial: aV. SENador lEMoS, 290-UMariZal, BElÉM/Pa, cEP: 66050-000

 

NoME: aNdrÉia criSTiNa da PaiXÃo rodriGUES  
idENT. fUNcioNal: 5964337/1  
TEl. coMErcial: 3110-2575 aPoio

ENd. coMErcial: aV. SENador lEMoS, 290-UMariZal, BElÉM/Pa, cEP: 66050-000  
  

NoME: arTHUr rUSSo SaNTaNa  
idENT. fUNcioNal: 5908598/2  
TEl. coMErcial: 3110-2585 aPoio

ENd. coMErcial: aV. SENador lEMoS, 290-UMariZal, BElÉM/Pa, cEP: 66050-000  
  

art. 2º. fica revogada a PorTaria Nº 14/2021 – GGa/SEdEME, publicada 
no doE 34.560 de 22/04/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS.
Secretária adjunta de Gestão administrativa
SEdEME

Protocolo: 767094

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 018/2022–GGa/ sedeMe  
Belém, 03 de março de 2022.
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;
i. conceder suprimento de fundos a servidora BrUNa roBErTa MarTiNS 
GUiMarÃES, identidade funcional nº 5905946/6, ocupante do cargo de 
coordenador, portadora da carteira de identidade nº 5183416 – SSP/Pa, e 
inscrita no cPf sob o nº 990.286.202-06;
ii. o valor do suprimento corresponde a r$ 8.500,00 (oito mil e quinhen-
tos reais) e destina-se a atender despesas eventuais;
iii. a despesa a que se refere o item anterior correrá por conta de recursos 
próprios do Estado e terá a seguinte Classificação Orçamentária;
24101.22.122.1297.8338 – 33.90.33 – r$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos 
reais) – Passagens e despesas com locomoção.
o valor referido no item ii vincula-se aos seguintes prazos:
aplicação no período de 18 (dezoito) dias contados da data de emissão da 
ordem bancária; e Prestação de Contas de 4 (quatro) dias após a data final 
do prazo de aplicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 766866

.

.

diÁria
.

Portaria N° 79/2022 – BeLÉM, de 03 de MarÇo de 2022.
Nome: JoSÉ doS SaNToS GUiMarÃES/ Matricula:3254941/1/ cargo: 
MoToriSTa/ origem: Belém-Pa/destino: ipixuna do Pará-Pa/ Período: 
03/03/2022 a 04/03/2022/ diárias:1,5(uma e meia) /objetivo: conduzir 
servidores da SEDEME, a fim de que promovam a atividade CERM Itineran-
te e realizem o treinamento técnico para o representante responsável no 
acordo de cooperação Técnica.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 766704
Portaria N° 81/2022 daF/sedeMe  
BeLÉM, de 03 de MarÇo de 2022.
Nome: dElMa Soraia dE oliVEira PErEira/ Matricula:n°5945573/3/ 
cargo: Gerente/ origem: Belém-Pa/ destino: Barcarena-Pa/ Período: dia 
11/03/2022/ diária: 0,5 (meia)/objetivo: realizar visita técnica à empresa 
alUBar, empreendimento incentivado pelo Governo do Estado, para inau-
guração da nova planta industrial.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 82/2022 daF/sedeMe  
BeLÉM, de 03 de MarÇo de 2022.
Nome: rodolfo Nicacio BarBoSa/Matricula:n° 5947293/1/car-
go: aSSESSor/origem:Belém-Pa/destino: Barcarena-Pa/ Período: dia 
11/03/2022/ diária: 0,5 (meia)/objetivo: realizar visita técnica à empresa 
ALUBAR, empreendimento incentivado pelo Governo do Estado, a fim de 
dar continuidade aos trabalhos do Grupo de avaliação e análise – GaaP.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 83/2022 daF/sedeMe  
BeLÉM, de 03 de MarÇo de 2022.
Nome: carloS aUGUSTo dE PaiVa lEdo/ Matrícula: n° 57195771/2/car-
go: SEcrETário adJUNTo dE ESTado/origem: Belém-Pa/destino: Bra-
sília-df/Período: dia 08/03/2022/diária:0,5 (meia)/objetivo: representar 
o Secretário Titular desta SEdEME em reunião no Gabinete da SE-cZPE 
(Esplanada dos Ministérios), a fim de tratar da ZPE de Barcarena.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
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Portaria N° 84/2022 daF/sedeMe  
BeLÉM, de 03 de MarÇo de 2022.
Nome: aNdErSoN faBio MarGalHo rodriGUES/Matrícula: n° 
5920223/4/cargo: MoToriSTa/origem:Belém-Pa/destino: Nova ipixuna, 
Jacundá, Goianésia do Pará, Tucuruí e Tailândia-Pa/ Período: 07/03/2022 
a 12/03/2022/ diárias: 5,5 (cinco e meia)/objetivo: conduzir servidores 
desta SEDEME, a fim de realizarem reuniões com prefeituras para enten-
derem o Programa de inclusão Socioeconômico – PiS e onde possamos 
receber demandas do município para o desenvolvimento econômico local.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 767139

.

.

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 14/2022-GaB/iMetroParÁ/iNMetro
dispõe sobre exoneração de servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 13 da lei Estadual nº 
7.136/2008 e de acordo com o decreto Governamental publicado no doE 
nº. 34.631 de 08 de julho de 2021, e;
rESolVE:
art. 1º – EXoNErar a servidora VaNESSa SaNToS NoGUEira, do cargo em co-
missão de assessor, GEP-daS-011.3, a contar de 01 de março do ano corrente.
art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
art. 3º - revogam-se as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 03 de março de 2022
rafaela Barata chaves
Presidente – iMETroPará

Protocolo: 767094
Portaria Nº 13/2022-GaB/iMetroParÁ/iNMetro
dispõe sobre exoneração de servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 13 da lei Estadual nº 
7.136/2008 e de acordo com o decreto Governamental publicado no doE 
nº. 34.631 de 08 de julho de 2021, e;
rESolVE:
art. 1o – EXoNErar o servidor JoÃo VicTor da SilVa SoUSa, do cargo 
em comissão de Secretário de diretoria, GEP-daS-011.2, a contar de 04 
de março do ano corrente.
art. 2o – NoMEar – JaVaN da rocHa PErEira, para o cargo em comissão de 
Secretário de diretoria, GEP-daS-011.2, a contar de 04 de março do ano corrente.
art. 3o - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
art. 4º - revogam-se as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 03 de março de 2022
rafaela Barata chaves
Presidente – iMETroPará

Protocolo: 767081

.

.

NÚCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA 
MUNICÍPIOS VERDES

.

desiGNar serVidor
.

desiGNaÇÃo eQUiPe de PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 002/2022-NePMV
Portaria Nº 008/2022-NePMV
a diretora Geral do Núcleo Executor do Programa Municípios Verdes - 
NEPMV, no exercício de suas atribuições legais, estabelecidas na lei Estadual 
n° 7.756/2013 e suas alterações posteriores, rESolVE: dESiGNar os ser-
vidores, idNaldo JoSÉ loPES dE aBrEU, matrícula 54193851, arNaldo 
BraGa dE oliVEira JUNior, matrícula 5917275, o primeiro para exercer 
a função de pregoeiro e os demais equipe de apoio, no PrEGÃo ElETrÔNi-
co N° 002/2022/NEPMV, destinado à escolha da menor proposta de preço 
global por item, referente à contratação de serviço especializado de apoio 
técnico para monitoramento e acompanhamento de atividades, metas e 
compromissos municipais relacionados ao Programa Municípios Verdes e 
ao Projeto Programa Municípios Verdes/fundo amazônia com ênfase às 
atividades das Bases locais, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. dê-se ciência, registre-se, publi-
que-se e cumpra-se. Belém-Pa, 03 de março de 2022.
JaQUEliNE dE carValHo PEÇaNHa - diretora Geral do NEPMV

Protocolo: 766920

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

# UNidade: Núcleo executor do Programa Municípios Verdes - 
NePMV | # ModaLidade: Pregão eletrônico n° 002/2022/NePMV | # 
oBJETo: a presente licitação destina-se à escolha da menor proposta de 
preço global por item, referente à contratação de serviço especializado 
de apoio técnico para monitoramento e acompanhamento de atividades, 
metas e compromissos municipais relacionados ao Programa Municípios 
Verdes e ao Projeto Programa Municípios Verdes/ fundo amazônia com 
ênfase às atividades das Bases locais, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no Edital de Pregão Eletrônico nº 002/2022 e seus 
anexos | # daTa da aBErTUra: 16/03/2022 Horário: 09h00min (horário 
de Brasília) | # local: compras Governamentais - (www.comprasgover-
namentais.gov.br) | # UaSG: 926448 | # oBS: o Edital encontra-se dispo-
nível nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br e www.compraspara.
pa.gov.br (mural de licitações) a partir do dia 03/03/2022, qualquer infor-
mação através do fone: (91) 3184-3703. o Pregoeiro.

Protocolo: 766917

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 009/2022 – 03 de FeVereiro de 2022.
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 
vigentes, no trecho Belém/São Miguel do Guamá/ipixuna do Pará /Be-
lém, com o objetivo de realizar entrega de cartas de crédito aos futuros 
microempreendedores dos municípios acima mencionados, no programa 
NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula / cPf cargo Período Nºdiárias
EllEN PaTricia coUTiNHo NoGUEir 57199970 GErENTE adMiNiST. 03/03/2022 1/2

aNa TErEZa GaMa dE SoUZa 5953839-1 coord. oPEracioNal 03/03/2022 1/2
TErcio JUNior SoUSa NoGUEira 57199036 dirETor GEral 03/03/2022 1/2

orlaNdo aZEVEdo rEiS NETo 57191916 SEcrETário dE GaBiNETE 03/03/2022 1/2
Marcio TaVarES BraGa JUNior 5963232 GErENTE rEGioNal 03/03/2022 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
Tercio Junior Sousa nogueira
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 766897

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

aViso de aBertUra coNcorrÊNcia PÚBLica 
cP 008/2022– cPL/sedoP.
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para a coNSTrUÇÃo daS PaSSa-
rElaS UrBaNaS dE acESSo À Praia do MaÇarico No MUNicÍPio dE 
SALINÓPOLIS NESTE ESTADO, conforme especificações técnicas, planilhas 
e projetos anexos.
data de abertura: 06 de abril de 2022.
Horário: 10h00min (dez horas).
local: Sede da Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP, localizada na Trav. chaco, nº 2158, Bairro Marco, cEP: 
66.093-542. Belém/Pa.
Edital: disponível na coordenadoria de licitação da SEdoP, no horário de 
08:00 às 14:00, através de meio digital, e-mail: cpl@sedop.pa.gov.br, 
PENdriVE e no site www.compraspara.pa.gov.br
Belém-Pa, 03 de março de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 767235

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº. 0157/2022, de 25 de FeVereiro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2016 e as que lhe 
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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 o art. 77, inciso i, da lei nº. 5810, de 
24 de janeiro de 1994, e os termos do Processo nº 2021/1434747, de 
14/12/2021 e, ainda, o laudo Médico nº. 86320/2022, de 21/02/2022.
r E S o l V E:
i – coNcEdEr, no período de 03/05/2020 a 21/05/2020 (19 dias), licença 
para Tratamento de Saúde á servidora aldilÚcia da SilVa fErrEira, ma-
trícula nº 54188174/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de desen-
volvimento Urbano – assistente Social, lotada na diretoria administrativa.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, com efeito re-
troativo a 03/05/2020.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 766825
Portaria Nº. 0156/2022, de 25 de FeVereiro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2016 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 77, inciso i, da lei nº. 5810, de 24 de 
janeiro de 1994, e os termos do Processo nº 2022/22863, de 07/01/2022 
e, ainda, o laudo Médico nº. 86760/2022, de 21/02/2022.
r E S o l V E:
i – coNcEdEr, no período de 03/01/2022 a 17/01/2022 (15 dias), licença 
para Tratamento de Saúde á servidora aNa PaUla BarrETo dE alMEida, 
matrícula nº 6119980/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública 
- contador, lotada na diretoria Técnica.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, com efeito re-
troativo a 03/01/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 766734

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 0159/2022, de 02 de MarÇo de 2022.
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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/237998, de 
25/02/2022– difiS/SEdoP.
r E S o l V E: 
i – dESiGNar o servidor cloVES da SilVa NErES JUNior, matrícula nº 
5962588/1, Cargo/Função: Coordenador de Núcleo Regional, como fiscal 
do convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento 
Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJETo

46/2021
 

Prefeitura Municipal de Breu Branco construção da Praça São cristovão, no Município de Breu Branco/Pa.

ii -dESiGNar o servidor GilMar fraNco MoTa, matrícula nº 
54195705/2, Cargo/Função: Coordenador, para acompanhar e fiscalizar, 
como suplente, a execução do convênio, acima descrito, nos impedi-
mentos legais e eventuais do titular.
iii - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 766958
Portaria Nº. 0160/2022, de 02 de MarÇo de 2022.
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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/238228, de 
25/02/2022– difiS/SEdoP.
r E S o l V E: 
i – dESiGNar o servidor cloVES da SilVa NErES JUNior, matrícula nº 
5962588/1, Cargo/Função: Coordenador de Núcleo Regional, como fiscal 
do convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento 
Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJETo

45/2022
 

Prefeitura Municipal de rio Maria recomposição de Pavimentação asfáltica, no Município 
de rio Maria/Pa.

ii -dESiGNar o servidor GilMar fraNco MoTa, matrícula nº 
54195705/2, Cargo/Função: Coordenador, para acompanhar e fiscalizar, 

como suplente, a execução do convênio, acima descrito, nos impedi-
mentos legais e eventuais do titular.
iii - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 766959

.

.

errata
.

errata
Na matéria, protocolo nº 765655, publicada no doE nº 34.876, de 
25/02/2022, referente ao EXTraTo do coNVÊNio Nº 13/2022:
oNde se LÊ: objeto: construção de arena Poliesportiva, no município de 
augusto corrêa, neste Estado.
Leia-se: objeto: construção de arena Esportiva, no município de augusto 
corrêa, neste Estado.
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 766669
errata
Na matéria, protocolo nº 766314, publicada no doE nº 34.878, de 
02/03/2022, referente ao 3º Termo aditivo ao cT Nº 63/20 TP-16/2019:
oNde se LÊ: JUSTificaTiVa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1o, ii 
da lei no 8.666/93.
Leia-se: JUSTificaTiVa: prorrogação do prazo de vigência do contrato, 
de acordo com cfe. art. 57, §1o, ii da lei e suspensão da execução dos 
serviços ao contrato.
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 767054

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º tac Nº 40/2020 cP Nº 02/2020
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
círio construtora e Serviços ltda - cNPJ nº 08.645.489/0001-60
objeto: Execução dos serviços de pavimentação para revitalização asfáltica 
do pátio de trafego da SEfa-Gurupi com implantação de balança de contro-
le de pesagem de veículos em Gurupi/Pa.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, VI da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 01/03/2022 a 01/09/2022
data da assinatura: 25/02/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 766780
3º tac Nº 35/2020 – tP 11/2019
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
SETEc ENGENHaria EirEli - cNPJ nº 33.873.920/0001-73
oBJETo: Pavimentação em bloquete em vias urbanas  no município de 
Bom Jesus do Tocantins/Pa.
Justificativa: Replanilhamento de serviços com reflexo financeiro, cfe. Art. 
65, § 1º da lei nº 8.666/93 e Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, ii, 
Vi da lei nº 8.666/93.
Valor do acréscimo: r$ 392.796,19
dotação orçamentária: 07101 15.451.1489.7645 0101/0301 449051
Vigência: 23/02/2022 a 23/06/2022
data de assinatura: 23/02/2022 
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 766923

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio Nº 75/2022
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Bragança – cNPJ 04.873.592/0001-07
objeto: rEViTaliZaÇÃo do TEaTro MUSEU da MarUJada No MUNicÍ-
Pio dE BraGaNÇa, NESTE ESTado.
Vigência: 04/03/2022 a 04/03/2023
Valor Global: r$ 778.320,85
dotação orçamentária:
-SEdoP: 07.101.15.695.1498.7658 444042 0101/0301
Nota de Empenho: 2022NE00324
-PrEfEiTUra dE BraGaNÇa: 27 392 0007 2000 449051 0309
foro: Belém
data da assinatura: 03/03/2022
responsável pela Entidade recebedora dos recursos:
raiMUNdo NoNaTo dE oliVEira
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral

Protocolo: 767069
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.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 0163/2022, de 03 de MarÇo de 2022.
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 2022/218325, de 
22/02/2022 – diSET/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servi-
dores abaixo relacionados:
NoME: alexandre José almeida de alencar, Matrícula nº. 5907413/3, 
cargo/função: diretor.
OBJETIVO: Entrega oficial do Plano de Mobilidade Urbana do Município de Augus-
to corrêa, em cumprimento ao convênio de cooperação Técnica nº 018/2018.
NoME: Hugo derlayte Nunes de lima, Matrícula nº. 5550/1, 
cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor desta SEdoP, ao referido Município.
dESTiNo: augusto corrêa/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 03 a 04/03/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 766961
Portaria Nº. 0162/2022, de 03 de MarÇo de 2022.
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 2022/241850, 
de 25/02/2022 – diSET/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 
diárias aos servidores abaixo relacionados:
NoME: alexandre José almeida de alencar, Matrícula nº. 5907413/3, 
cargo/função: diretor.
NoME: roberta andrade cavalleiro de Macedo, Matrícula nº. 54180536/2, 
cargo/função: Técnico em Gestão de infraestrutura-arquiteto/coordenador.
oBJETiVo: reunião Técnica junto a Prefeitura Municipal para tratar das ações 
do plano municipal de mobilidade urbana conforme previsto no Tc n° 007/2020.
NoME: Jonatas Soares Pereira, Matrícula nº. 57202050/2, 
cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com os servidores desta SEdoP, 
ao referido Município.
dESTiNo: Ulianópolis/Pa.
diáriaS: 3,5 (três e meia).
PErÍodo: 07 a 10/03/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 766964

.

.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 03/2021.
objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) 
meses, iniciando em 02.03.2022, encerrando em 01.03.2023.
data de assinatura: 25/02/2022.
contratada: SErVPrEd SErViÇoS PrEdial E aMBiENTal lTda. 
cNPJ: 13.803.194/0001-05.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 766673
7º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 34/2020.
Objeto: Em face de acréscimos e decréscimos de quantitativos, ficam ajus-
tadas as Planilhas do contrato e acrescido o valor de r$1.485,79 (um 
mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos), 
passando o valor global de r$697.800,54 (seiscentos e noventa e sete 
mil e oitocentos reais e cinquenta e quatro centavos), para r$699.286,33 
(seiscentos e noventa e nove mil e duzentos e oitenta e seis reais e trinta 
e três centavos), representando um aumento de 0,315093% em relação 
ao valor inicial do contrato.

data de assinatura: 02/03/2022.
contratada: MaGNo BENTES ENGENHaria lTda. cNPJ: 22.981.708/0001-03.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 766674
1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 07/2021.
objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) 
meses, iniciando em 02.03.2022, encerrando em 01.03.2023.
data de assinatura: 25/02/2022.
contratada: SErVPrEd SErViÇoS PrEdial E aMBiENTal lTda. 
cNPJ: 13.803.194/0001-05.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 766675

.

.

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 103 de 03 de MarÇo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 703/2020 de 30.03.2020, publica-
da no doE nº 34.163 de 31.03.2020.
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 81 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994, PaE 2022/28042 e laudo Médico nº 86819 de 22.03.2022;
rESolVE
coNcEdEr licença-saúde a servidora EliETE SaNTaNa cHaVES Barro-
So, identidade funcional nº 57191404/2, ocupante do cargo, TÉcNico 
EM GESTÃo dE dESENV ciÊNcia TEcNoloGia E iNoVaÇÃo, lotado nesta 
Secretaria, 10 (dez) dias de licença para Tratamento de Saúde, no período 
de 02/12/2021 a 11/12/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissio-
nal e Tecnológica, em 03 de Março de 2022.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 766994

.

.

errata
.

Fica retificado na publicação da PORTARIA Nº 100 de 25 de feve-
reiro de 2022, publicada no doe nº 34.878 do dia  02/03/2022.
onde se lê: MoNTrEal aEGoN SEGUroS E PrEVidÊNcia S/a
Leia-se: MoNGEral aEGoN SEGUroS E PrEVidÊNcia S/a
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 03 de março de 2022.

Protocolo: 766655

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 002/2022
data: 03/03/2022
Valor: r$ 12.485,31 
(doze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos)
Objeto: aquisição de 01 câmera fotográfica e filmadora com flash integra-
do, acompanhada de bateria, 01 bateria adicional, 01 lente 18-140mm f/ 
3.5-5.6 compatível com a câmera e 01 cartão de memória com capacidade 
para armazenamento de 64GB e 90 mb/s de gravação.
Data da ratificação: 03/03/2022.
orçamento:

ProG. dE TraBalHo dESPESa foNTE aÇÃo Pl. iNTErNo
48101.19.122.1297.8338 449052 0101 267544 412.000.8338E

contratado: SW coMÉrcio E SErViÇo lTda (cNPJ: 26.415.706/0001-08).
Endereço: rodovia Pa 140 KM 3, 108 - bairro Santa lucia ii, Santa isabel 
do Pará/Pa, cEP: 68790-000
ordenador: adejard Gaia cruz, diretor de administração e finanças.

Protocolo: 767146

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 002/2022
contratado: SW coMÉrcio E SErViÇo lTda (cNPJ: 26.415.706/0001-08)
data: 03/03/2022
Valor: r$ 12.485,31 
(doze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos)
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy, Secretário de Estado.

Protocolo: 767149
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.

.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato de aPostiLaMeNto Nº 01
contrato Nº 029/2021 – SEcTET/ EMPrESa dEll coMPUTadorES do 
BraSil lTda-EPP
Processo nº 2021/575345
assinatura: 24/02/2022
Justificativa: Tendo em vista o que consta nos autos do Processo nº 
2021/575345, referente ao contrato nº 029/2021- SEcTET/ EMPrESa 
dEll coMPUTadorES do BraSil lTda-EPP, retificar a dotação orçamen-
taria para o ano de 2022, conforme Tabela abaixo, em conformidade com 
os termos do § 8º, artigo 65, da lei nº 8.666/93.

fUNÇÃo ProGraMaTica ElEMENTo dE dESPESa aÇÃo foNTE PlaNo iNTErNo
48101.12.363.1501.7616 449052 264416 0102000000 101.000.7616E
48101.12.363.1501.7616 449052 264416 0124008794 101.000.7616E
48101.12.363.1501.7616 449052 264416 0324008794 101.000.7616E

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
ordenadora: carlos Edilson de almeida Maneschy, Secretário de Estado.

Protocolo: 766863

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 102 de 03 de MarÇo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 703/2020 de 30.03.2020, publica-
da no doE nº 34.163 de 31.03.2020,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2022/220231; 
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor EdiVaNildo GoNÇalVES caMarÃo, identidade 
funcional nº 57213982/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de 
desenvolvimento, ciência, Tecnologia e inovação – Engenharia de Pesca, a 
viajar para o município de Parauapebas-Pa, no período de 15 a 17/03/2022, 
a fim de realizar visita técnica a empresa Nordeste Fabricações e Serviços 
lTda, para atender as demandas do GaaP; e o servidor adailToN SoUZa 
do roSario, identidade funcional nº 5964602/1, ocupante do cargo de 
Motorista, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, que con-
duzirá o servidor da dcT ao referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e 1/2 (duas e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 03 de março de 2022. 
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 766951

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
NoTa dE EMPENHo N° 2022NE00086
ProcESSo: 2021/769829
oriGEM: coTaÇÃo ElETrÔNica Nº 06/2021
OBJETO: aquisição de 01 câmera fotográfica e filmadora com flash integra-
do, acompanhada de bateria, 01 bateria adicional, 01 lente 18-140mm f/ 
3.5-5.6 compatível com a câmera e 01 cartão de memória com capacidade 
para armazenamento de 64GB e 90 mb/s de gravação, conforme termo de 
referência, Proposta comercial, processo 2021/769829, visando atender 
as diversas demandas desta Secretaria.
Valor: r$ 12.485,31 
(doze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos).
daTa da EMiSSÃo: 03/03/2022
orÇaMENTo: funcional Programática: 48101.19.122.1297.8338, Elemen-
to de despesa: 449052, fonte: 0101, Pi: 412.000.8338E.
coNTraTado: SW coMÉrcio E SErViÇo lTda (cNPJ: 26.415.706/0001-
08). rodovia Pa 140 KM 3, 108 - bairro Santa lucia ii, Santa isabel do 
Pará/Pa, cEP: 68790-000
ordENador: carlos Edilson de almeida Maneschy.

Protocolo: 767064

errata
a comissão de seleção do editaL de Processo seLetiVo siMPLiFicado 
de credeNciaMeNto Nº 006/2022, publicada no d.o.e. nº 34.871 de 
21/02/2022, coMUNica aLteraÇÃo No seU aNeXo ii:
onde se lê:

aNeXo i
croNoGraMa das etaPas

etaPa atiVidade LocaL PerÍodo

1 inscrição online www.sectet.pa.gov.br a partir das 00 horas do dia 23 de fevereiro de 
2022 até às 23h59 do dia 02 de março de 2022

2 resultado Preliminar www.sectet.pa.gov.br 03 de março de 2022

3 interposição de 
recursos www.sectet.pa.gov.br 04 de março de 2022

4 resultado da análise 
dos recursos www.sectet.pa.gov.br 08 de março de 2022

5 Resultado final www.sectet.pa.gov.br 09 de março de 2022

6

convocação de candi-
datos aprovados para 

celebração do Termo de 
concessão de Bolsa

www.sectet.pa.gov.br
a partir 10 de março de 2022, na Secretaria da 
SEcTET ou local por esta previamente deter-

minado.

Leia-se
aNeXo i

croNoGraMa das etaPas

etaPa atiVidade LocaL PerÍodo

1 inscrição online www.sectet.pa.gov.br a partir das 00 horas do dia 23 de fevereiro de 
2022 até às 23h59 do dia 02 de março de 2022

2 resultado Preliminar www.sectet.pa.gov.br 08 de março de 2022

3 interposição de 
recursos www.sectet.pa.gov.br 09 de março de 2022

4 resultado da análise 
dos recursos www.sectet.pa.gov.br 11 de março de 2022

5 Resultado final www.sectet.pa.gov.br 14 de março de 2022

6

convocação de candi-
datos aprovados para 

celebração do Termo de 
concessão de Bolsa

www.sectet.pa.gov.br
a partir 15 de março de 2022, na Secretaria da 
SEcTET ou local por esta previamente deter-

minado.

errata
a comissão de seleção do editaL de Processo seLetiVo 
siMPLiFicado de credeNciaMeNto Nº 007/2022, publicada no 
d.o.e. nº 34.871 de 21/02/2022, coMUNica alTEraÇÃo NoS ÍTENS 
3.2.1 e aNEXo ii com relação a convocação para a fase de entrevistas:
onde se lê:
3.2.1 Obedecida a ordem de classificação, serão chamados para a 
entrevista os candidatos classificados até o limite de duas vezes o número 
de vagas para o cargo pleiteado, incluindo aquelas previstas para pessoas 
com deficiência, ficando os demais candidatos em cadastro de reserva.
Leia- se:
3.2.1 Obedecida a ordem de classificação, serão chamados para a 
entrevista os candidatos classificados até o limite de três vezes o número 
de vagas para o cargo pleiteado, incluindo aquelas previstas para pessoas 
com deficiência, ficando os demais candidatos em cadastro de reserva. 
Em relação a adequação do cronograma considerando a ampliação do 
quantitativo de candidatos entrevistados:
onde se lê:

aNeXo ii
croNoGraMa das etaPas

etaPa atiVidade LocaL PerÍodo

1 inscrição online www.sectet.pa.gov.br a partir das 00 horas do dia 23 de fevereiro até às 
23:59:59h do dia 25 de fevereiro de 2022

2
divulgação de listas de 
inscritos, por ordem de 

inscrição.
www.sectet.pa.gov.br 01 de março de 2022

3 agenda e convocação para 
fase de entrevistas www.sectet.pa.gov.br 03 de março de 2022

4 divulgação do resultado 
preliminar. www.sectet.pa.gov.br 11 de março de 2022

5 recurso www.sectet.pa.gov.br 14 de março de 2022

6 resultado dos recursos www.sectet.pa.gov.br 17 de março de 2022

7 divulgação do resultado 
final. www.sectet.pa.gov.br 17 de março de 2022

8 convocação de candidatos 
aprovados. www.sectet.pa.gov.br 18 de março de 2022

9 assinatura dos termos de 
concessão de bolsas 

conforme demanda da 
SEcTET

a partir de 21 
de março de 2022, na Secretaria da SEcTET ou em 

local por esta designado.

Leia-se
aNeXo ii

croNoGraMa das etaPas

etaPa atiVidade LocaL PerÍodo

1 inscrição online www.sectet.pa.gov.br a partir das 00 horas do dia 23 de fevereiro até às 
23:59:59h do dia 25 de fevereiro de 2022

2
divulgação de listas de 
inscritos, por ordem de 

inscrição.
www.sectet.pa.gov.br 01 de março de 2022

3 agenda e convocação 
para fase de entrevistas www.sectet.pa.gov.br 04 de março de 2022

4 divulgação do resultado 
preliminar. www.sectet.pa.gov.br 20 de março de 2022

5 recurso www.sectet.pa.gov.br 21 de março de 2022
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6 resultado dos recursos www.sectet.pa.gov.br 25 de março de 2022

7 divulgação do resultado 
final. www.sectet.pa.gov.br 25 de março de 2022

8 convocação de candida-
tos aprovados. www.sectet.pa.gov.br 27 de março de 2022

9 assinatura dos termos 
de concessão de bolsas 

conforme demanda da 
SEcTET

a partir de 28 
de março de 2022, na Secretaria da SEcTET ou em 

local por esta designado.

Protocolo: 767230

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

Portaria
.

Portaria N° 065/2022 – GaBiNete, de 03 de Março de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção ii, do art. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
rESolVE:
i - EXoNErar, o servidor PaTricK doS rEiS, do cargo em comissão de 
assessor, código GEP-daS-11.3, com lotação na fundação amazônia de 
amparo à Pesquisa, a contar de 03 de março de 2022, e;
ii - NoMEar, carloS YUJi SilVa SEKi, para exercer o cargo em comissão 
assessor, código GEP-daS-11.3, com lotação na fundação amazônia Para-
ense de amparo à Pesquisa, a contar de 03 de março de 2022.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 03 Março de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 766918

FÉrias
.

Portaria N° 60/2022 – GaBiNete, de 23 de Fevereiro de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção ii, do art. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de Julho de 2007, e alterações posteriores.
conforme processo eletrônico: 2022/221529
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o gozo de férias da servidora MaG-
da TorrES BalloUT, id. funcional nº. 5456576/4, a contar de 03/03/2022, 
concedido por meio da PorTaria Nº. 033/2022 - GaBiNETE, publicada no 
doE Nº. 34.850, de 01/02/2022, para gozo posterior com data a combinar.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 23 de fevereiro de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 767090
Portaria N°61/2022 – GaBiNete, de 24 de Fevereiro de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção ii, do art. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de Julho de 2007, e alterações posteriores.
conforme processo eletrônico: 2022/230454
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o gozo de férias da servido-
ra NaGila da SilVa SaUaia SoUSa, id. funcional nº. 5902792/1, a 
contar de 01/04/2022, concedido por meio da PorTaria Nº. 059/2022 
- GaBiNETE, publicada no doE Nº. 34.875, de 24/02/2022, para gozo 
posterior com data a combinar.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 24 de fevereiro de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 767085

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria-Presi Nº 026, de 24 de FeVereiro de 2022 - o PrE-
SidENTE da ProdEPa – EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E 
coMUNicaÇÃo do ESTado Pará no uso de suas competências que lhe 
são conferidas pelo art. 26, do regimento desta empresa; coNSidEraN-
do aprovação e homologação de baixa de bens inservíveis constante no 

PaE 2022/215158 rESolVE: art.1º designar comissão composta pelos 
colaboradores abaixo designados, para realizar a avaliação de bens da 
ProdEPa. - aNa Maria TriNdadE, assistente administrativa, matrícula 
3245454- Presidente; - aNdErSoN claUdio BraSil da SilVa, Técnico 
em Eletrotécnica, matrícula nº 57203547 - Membro; - JUrUENo coElHo 
corrEa JUNior, administrador, matrícula 3250830 - Membro; - cEliNa 
GoMES lEiTE, digitador, matrícula 3244954 - Membro. art. 2° Esta Porta-
ria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário. art. 3º 
Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Gabinete da Presidência da ProdEPa 
– Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado Pará, 24 
de fevereiro de 2022. MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - Presidente 
da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria – Presi Nº. 027, de 03 de MarÇo de 2022 - o PrESi-
dENTE da ProdEPa – EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E co-
MUNicaÇÃo do ESTado Pará, no uso de suas competências que lhe são 
conferidas pelo art. 26, do regimento desta empresa; coNSidEraNdo 
o processo n° 2021/1414631 r E S o l V E: art.1º revogar a PorTaria 
– PrESi Nº. 018, dE 14 dE fEVErEiro dE 2022. art.2º designar flá-
Vio rodriGo cÂMara alVES, analista de Sistemas, matrícula 8080402, 
como substituto interino do colaborador JoSÉ fraNciSco SaNTaNa JÚ-
Nior, Gerente de área, matrícula 5953497, para função comissionada de 
Gerente de Tecnologia e inovação - GTi, subordinada à diretoria de desen-
volvimento de Sistemas - ddS, no período de 07/02/2022 a 05/03/2022, 
em função do período de férias do titular. art. 3º os efeitos desta Portaria 
retroagem à 07/02/2022. art. 4º dê-se ciência e cumpra-se. Gabinete da 
Presidência da ProdEPa – Empresa de Tecnologia da informação e comu-
nicação do Estado do Pará, 03 de março de 2022. GUSTaVo BEZErra da 
coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunica-
ção do Estado do Pará, em exercício.
Portaria - Presi Nº. 028, de 25 de FeVereiro de 2022 - o PrE-
SidENTE da ProdEPa – EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E 
coMUNicaÇÃo do ESTado Pará, no uso de suas competências que lhe 
são conferidas pelo art. 26, do regimento desta empresa; r E S o l V 
E: art.1º designar GUSTaVo BEZErra da coSTa, matrícula 5946235, di-
retor da diretoria de desenvolvimento de Sistemas- ddS, para responder 
pela Presidência desta Empresa, acumulando funções, no período 02/03/2022 
a 04/03/2022. art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data. art. 3º dê-se 
ciência e cumpra-se. Gabinete da Presidência da ProdEPa – Empresa de 
Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará, 25 de fevereiro 
de 2022 MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de 
Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 766668

errata
.

errata do coNtrato Nº. 002/2022 - Nº dE PUBlicaÇÃo – ProTo-
colo Nº. 764075, doE Nº. 34.873 - daTa Para PUBlicaÇÃo: 23/02/2022 
- ParTES: ProdEPa e JoSE M. BarraSo dE alMEida JUNior EirEli - 
daNTEc -  oNde LÊ-se: PrEGÃo ElETrÔNico 030/2020 - Leia-se: 
PrEGÃo ElETrÔNico 030/2021 -  ordENador dE dESPESa: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa.

Protocolo: 766817
Portaria - Presi Nº.025, de 24 de FeVereiro de 2022 - o PrESi-
dENTE da ProdEPa – EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E co-
MUNicaÇÃo do ESTado Pará, no uso de suas competências que lhe são 
conferidas pelo art. 26, do regimento desta empresa; coNSidEraNdo o 
processo 2019/88279; r E S o l V E: art.1º Errata da PorTaria – PrESi 
Nº.021, dE 21 dE fEVErEiro dE 2022. onde se lê: revogar PorTaria – 
PrESi Nº. 156, dE 14 dE JUNHo dE 2019, PorTaria – PrESi Nº.157, dE 
14 dE JUNHo dE 2019 e PorTaria – PrESi Nº. 156, dE 14 dE JUNHo dE
2019 . Leia-se: revogar PorTaria – PrESi Nº. 156, dE 14 dE JUNHo dE 
2019, PorTaria – PrESi Nº.157, dE 14 dE JUNHo dE 2019 e PorTaria 
– PrESi Nº. 158, dE 14 dE JUNHo dE 2019. art. 2º Esta portaria en-
trará em vigor nesta data. art. 3º dê-se ciência e cumpra-se. Gabinete 
da Presidência da ProdEPa – Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará, 24 de fevereiro de 2022. MarcoS 
aNTÔNio BraNdÃo da coSTa Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 767042

diÁria
.

Portaria Nº 43, de 23 de FeVereiro de 2022 - diária ao(à) cola-
borador(a) WaldoMiro afoNSo MorEira da coSTa, Técnico em Tele-
comunicações, matrícula 733393, 23/02/2022 a 26/02/2022, à Belém-Pa/
igarapé- açú/Belém-Pa, para ampliação da rede metro do estado e ativa-
ção das Escolas Estaduais do Projeto WEB-Escolas. ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 44, de 23 de FeVereiro de 2022 - diária ao(à) cola-
borador(a) fEliPPE fErrEira lEVY, Gerente de divisão /divisão de info-
vias digitais, matrícula 73394, 21/02/2022 a 22/02/2022, à Belém-Pa/Be-
nevides/ Santa isabel/BelémPa, para Vistoria Técnica nas edículas e troca 
de equipamento de segurança. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo 
da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comu-
nicação do Estado do Pará.

Protocolo: 766663
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secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico Nº 02/2022
a Secretaria de Estado de Esporte e lazer comunica que realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico do tipo Menor Preço Global, cujo objeto 
é aquisição de material de consumo esportivo para realização do evento 
caravana SEEl – Esporte e cidadania no Pará, através da Secretaria de 
Estado de Esporte e lazer, vinculado ao convênio nº910757/2021/SNEliS/
Mc. Valor estimado: r$97.113,24. data da abertura: 17/03/2022 às 9h30 
(horário de Brasília).
local da sessão: www.comprasgovernamentais.gov.br. UaSG: 925454. o 
Edital poderá ser acessado nos meios eletrônicos: www.comprasgoverna-
mentais.gov.br, www.compraspara.pa.gov.br ou solicitados por e-mail: lici-
tacaoseel@hotmail.com. Na impossibilidade de obtenção por esses meios, 
o mesmo estará disponível no Setor de licitação, sede da SEEl, no ende-
reço:, rod. augusto Montenegro, Km 03, S/Nº(2º Bloco - anexo do dE-
TraN). Bairro Mangueirão Belém/Pa. cEP: 66.640-000.
Belém (Pa), 03 de março de 2022.
Pregoeira: Nairá coimbra Porto

Protocolo: 766684
aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico Nº 06/2022
a Secretaria de Estado de Esporte e lazer comunica que realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico do tipo Menor Preço Global, cujo obje-
to é contratação de empresa especializada para locação e montagem de 
equipamentos para a realização de competições amadoras de futebol nos 
municípios do estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Esporte 
e lazer, vinculado ao convênio nº 909719/2021 junto a Secretaria Nacional 
de futebol e defesa dos direitos do Torcedor do Ministério da cidadania. 
Valor estimado: r$144.360,00. data da abertura: 24/03/2022 às 9h30 
(horário de Brasília). local da sessão: www.comprasgovernamentais.gov.
br. UaSG: 925454. o Edital poderá ser acessado nos meios eletrônicos: 
www.comprasgovernamentais.gov.br, www.compraspara.pa.gov.br ou so-
licitados por e-mail: licitacaoseel@hotmail.com. Na impossibilidade de ob-
tenção por esses meios, o mesmo estará disponível no Setor de licitação, 
sede da SEEl, no endereço:, rod. augusto Montenegro, Km 03, S/Nº(ane-
xo do dETraN). Bairro Mangueirão Belém/Pa. cEP: 66.640-000.
Belém (Pa), 03 de março de 2022.
Pregoeira: Nairá coimbra Porto

Protocolo: 766767
aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico Nº 05/2022
a Secretaria de Estado de Esporte e lazer comunica que realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico do tipo Menor Preço Global, cujo objeto é 
contratação de empresa especializada para locação e montagem de equi-
pamentos para a realização de Torneio de futebol e cidadania do Estado 
do Pará, através da Secretaria de Estado de Esporte e lazer, vinculado ao 
convênio nº 910600/2021 junto a Secretaria Nacional de Esporte, Educa-
ção, lazer e inclusão Social do Ministério da cidadania. Valor estimado: 
r$96.240,00. data da abertura: 23/03/2022 às 9h30 (horário de Brasília). 
local da sessão: www.comprasgovernamentais.gov.br. UaSG: 925454. o 
Edital poderá ser acessado nos meios eletrônicos: www.comprasgoverna-
mentais.gov.br, www.compraspara.pa.gov.br ou solicitados por e-mail: lici-
tacaoseel@hotmail.com. Na impossibilidade de obtenção por esses meios, 
o mesmo estará disponível no Setor de licitação, sede da SEEl, no ende-
reço:, rod. augusto Montenegro, Km 03, S/Nº(anexo do dETraN). Bairro 
Mangueirão Belém/Pa. cEP: 66.640-000.
Belém (Pa), 03 de março de 2022.
Pregoeira: Nairá coimbra Porto

Protocolo: 766750
aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico Nº 04/2022
a Secretaria de Estado de Esporte e lazer comunica que realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico do tipo Menor Preço por lote, cujo objeto 
é contratação de empresa para aquisição de material de consumo espor-
tivo para a realização do Torneio futebol e cidadania do Estado do Pará, 
através da Secretaria de Estado de Esporte e lazer, vinculado ao convênio 
nº 910600/2021 junto a Secretaria Nacional de Esporte, Educação, lazer e 
inclusão Social do Ministério da cidadania. Valor estimado: r$485.128,28. 
data da abertura: 21/03/2022 às 9h30 (horário de Brasília). local da ses-
são: www.comprasgovernamentais.gov.br. UaSG: 925454. o Edital poderá 
ser acessado nos meios eletrônicos: www.comprasgovernamentais.gov.
br, www.compraspara.pa.gov.br ou solicitados por e-mail: licitacaoseel@
hotmail.com. Na impossibilidade de obtenção por esses meios, o mesmo 
estará disponível no Setor de licitação, sede da SEEl, no endereço: rod. 
augusto Montenegro, Km 03, S/Nº(anexo do dETraN). Bairro Mangueirão 
Belém/Pa. cEP: 66.640-000.
Belém (Pa), 03 de março de 2022.
Pregoeira: Nairá coimbra Porto

Protocolo: 766727
aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico Nº 03/2022
a Secretaria de Estado de Esporte e lazer comunica que realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico do tipo Menor Preço por lote, cujo objeto 
é contratação de empresa para aquisição de material de consumo esporti-
vo para a realização de competições amadoras de futebol nos municípios 
do estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Esporte e lazer, 
vinculado ao convênio nº909719/2021 junto a Secretaria Nacional de fu-

tebol e defesa dos direitos do Torcedor do Ministério da cidadania. Valor 
estimado: r$628.007,69. data da abertura: 18/03/2022 às 9h30 (horário 
de Brasília). local da sessão: www.comprasgovernamentais.gov.br. UaSG: 
925454. o Edital poderá ser acessado nos meios eletrônicos: www.com-
prasgovernamentais.gov.br, www.compraspara.pa.gov.br ou solicitados 
por e-mail: licitacaoseel@hotmail.com. Na impossibilidade de obtenção 
por esses meios, o mesmo estará disponível no Setor de licitação, sede 
da SEEl, no endereço:, rod. augusto Montenegro, Km 03, S/Nº(anexo do 
dETraN). Bairro Mangueirão Belém/Pa. cEP: 66.640-000.
Belém (Pa), 03 de março de 2022.
Pregoeira: Nairá coimbra Porto

Protocolo: 766713

secretaria de estado
de tUrisMo

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 114/GePs/setUr de 03 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo o decreto nº. 870, de 04/10/2013 e a Portaria conjunta 
nº. 658/SEAD, de 01/09/2014, que tratam da fiscalização dos contratos 
na administração pública; coNSidEraNdo os termos dos Processos Nº 
2021/1324282 e 2022/223268. rESolVE: i – dESiGNar a comissão de 
fiscalização dos Contratos Administrativos Nº 01/2022, 02/2022 03/2022, 
04/2022, 05/2022 celebrado entre o Estado do Pará, através da Secretaria 
de Estado de Turismo – SETUr e as empresas: 1-EMPrESa, BraSil, SHoWS 
E EVENToS EirEli, 2-JEffErSoM ESTrUTUra Para EVENToS EirEli, 3-Mi-
dia cENTEr SErV. Prod. MUSical, ciNEMaToGráfica E EVENToS EirEli, 
4- M. S. SErViÇoS dE ProdUÇÕES dE EVENToS cUlTUraiS, 5-BElÉM rio 
SEGUraNÇa lTda composta pelos servidores abaixo descritos:

NoME MaTricUla carGo fUNÇÃo Na coMiSSÃo

rafaEla SUEllEM dE SoUZa SaNcHES 5960862/ 1 GEr. dE rEcUrSoS HUMaNoS fiScal

VicTor loPES dE SoUZa 5955929/ 2 coord. dE MarKETiNG fiScal

TUaNE ViToria coElHo fUrTado 5960421/ 1 GEr. dE ProM. E caP. dE EVENToS fiScal

ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE
Protocolo: 767033

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 119/GePs/setUr de 03 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2022/201352; rESolVE: 
i – conceder suprimento de fundos ao servidor alBErT fraNKliN lEal 
PaNToJa, mat. 55585601/1, assisT. de Gestão em Turismo. ii – o valor 
do suprimento corresponde a: r$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), para 
atender as despesas de classificação: 339033 (Passagens e Locomoção). A 
utilização do suprimento de fundos será no período de 30 (trinta) dias após 
a data de recebimento, devendo ocorrer a prestação de contas no prazo 
máximo de 15 dias após o período de aplicação. 
ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 767019
Portaria Nº 118/GePs/setUr de 03 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2022/216664;rESolVE:i – 
conceder suprimento de fundos a servidora MarGarETE riBEiro doS 
SaNToS carValHo, Matrícula Nº 5960153/1, cPf: 481.604.662-34, Ge-
rente de Qualificação dos Serviços Turísticos. II – O valor do suprimento 
corresponde a: r$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), para atender as despe-
sas de classificação 339033 (Passagens e locomoção). o valor referido no 
item ii vincula-se ao seguinte prazo: a utilização do suprimento de fundos 
será no período de 30 (Trinta) dias após a data de recebimento, devendo 
ocorrer a prestação de contas no prazo máximo de 15 dias após o período 
de aplicação. ordENador:aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 766910

diÁria
.

Portaria 116/GePs/setUr de 03 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/201237; rESolVE: conce-
der 17 e 1/2 (dezessete e meia) diárias ao servidor alBErT fraNKliN 
lEal PaNToJa, Mat. 55585601/1, assist. de Gestão em Turismo. oBJ: re-
alizar Palestra do cadastur e orientação/atendimento aos Secretários e 
Prestadores de Serviço Turísticos, dentro da Programação do Seminário 
“indicadores de Turismo do Pará e Santarém”. dESTiNo: Santarém, Para-
gominas e cametá/Pa.PErÍodo: 09 a 26/03/2022. ordENador: aNdEr-
SoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 767011
Portaria Nº 115/GePs/setUr de 03 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/215611. rESolVE: conce-
der 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias à servidora MarGarETE riBEiro doS 
SANTOS CARVALHO, Mat. 5960153/1, Ger. de Qualificação dos Serviços 
Turísticos. oBJ: acompanhar a realização o curso de Qualidade no aten-
dimento em parceria com o SENar e da sensibilização e visita referente 
ao cadastur. dESTiNo: Ponta de Pedras/Pa . PErÍodo: 07 a 12/03/2022. 
ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 767007
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torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 117/GePs/setUr de 03 de MarÇo de 2022
rESolVE: TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 046/2022 publicada no doE 
nº34.865 de 15/02/2022.ordENador:aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 766887
Portaria Nº 122/GePs/setUr de 03 de MarÇo de 2022
rESolVE: TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 057/2022 de diárias, 
publicada no doE nº 34.868 de 17/02/2022. ordENador: aNdErSoN 
oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 767113
Portaria Nº 121/GePs/setUr de 03 de MarÇo de 2022
rESolVE: TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 075/2022 de diárias, 
publicada no doE nº 34.869 de 18/02/2022. ordENador: aNdErSoN 
oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 767123
Portaria Nº 120/GePs/setUr de 03 de MarÇo de 2022
rESolVE: TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 037/2022 de Suprimento 
de fundos, publicada no doE nº 34.864 de 14/02/2022. ordENador: 
aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 767074

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 113/GePs/setUr de 02 de MarÇo de 2022
altera o anexo Único da PorTaria Nº164/2019/SETUr que dispõe sobre 
a regionalização do turismo no Estado do Pará e dá outras providências.
o SEcrETário dE ESTado dE TUriSMo, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o decreto Estadual n° 2.129/01/2022 que incluiu o Mu-
nicípio de oeiras do Pará na região de integração do Marajó, alterando o 
anexo Único do decreto Estadual nº 1.066, de 19 de junho de 2008, que 
dispõe sobre a regionalização do Estado do Pará,
rESolVE: art. 1º o anexo Único da PorTaria Nº 164/2019/SETUr publi-
cado no Diário Oficial N° 33.896 de 14 de junho de 2019, passa a vigorar 
com as seguintes alterações:
aNeXo ÚNico
rEGiÃo TUrÍSTica dE BElÉM: Belém/ananindeua/Benevides/Marituba/ 
Santa Bárbara do Pará. rEGiÃo TUrÍSTica aMaZÔNia aTlÂNTica GUa-
Má:castanhal/ colares/ curuçá/igarapé-açu/ inhangapi/ Magalhães Ba-
rata/ Maracanã/ Marapanim/ Santa isabel do Pará/ Santa Maria do Pará/ 
Santo antônio do Tauá / São caetano de odivelas/São domingos do ca-
pim/ São francisco do Pará/ São João da Ponta/São Miguel do Guamá/ 
Terra alta/Vigia. rEGiÃo TUrÍSTica do caPiM: abel figueiredo /aurora 
do Pará /Bujaru/ capitão Poço/ concórdia do Pará/ dom Eliseu Garrafão 
do Norte /ipixuna do Pará /irituia /Mãe do rio /Nova Esperança do Piriá /
ourém /Paragominas /rondon do Pará / Tomé-açu/Ulianópolis. rEGiÃo 
TUrÍSTica aMaZÔNia aTlÂNTica caETÉ: augusto corrêa /Bonito /Bra-
gança /cachoeira do Piriá /capanema /Nova Timboteua /PeixeBoi / Pri-
mavera Quatipuru /Salinópolis /Santa luzia do Pará /Santarém Novo /São 
João de Pirabas Tracuateua /Viseu. rEGiÃo TUrÍSTica do araGUaia: 
água azul do Norte/ Bannach / conceição do araguaia /cumaru do Norte 
/floresta do araguaia /ourilândia do Norte /Pau d´arco /redenção /rio 
Maria / Santa Maria das Barreiras /Santana do araguaia / São félix do Xin-
gu /Sapucaia Tucumã /Xinguara. rEGiÃo TUrÍSTica do caraJáS: Bom 
Jesus do Tocantins/ Brejo Grande do araguaia/ canaã dos carajás/ curio-
nópolis/ Eldorado dos carajás/ Marabá/ Palestina do Pará/ Parauapebas/ 
Piçarra/ São domingos do araguaia/ São Geraldo do araguaia/ São João do 
araguaia. rEGiÃo TUrÍSTica do TocaNTiNS: abaetetuba/ acará/ Baião 
Barcarena/ cametá/ igarapé-Miri/ limoeiro do ajuru/ Mocajuba Moju/ Tai-
lândia. rEGiÃo TUrÍSTica do laGo dE TUcUrUÍ: Breu Branco/ Goianésia 
do Pará/ itupiranga/ Jacundá/ Nova ipixuna/ Novo repartimento/ Tucuruí. 
rEGiÃo TUrÍSTica do BaiXo TaPaJÓS: Belterra/ Santarém/ Mojuí dos 
campos rEGiÃo TUrÍSTica do alTo TaPaJÓS: aveiro/ itaituba/ Jaca-
reacanga/ Novo Progresso rurópolis/ Trairão rEGiÃo TUrÍSTica do rio 
aMaZoNaS: alenquer / almeirim/ curuá/ faro/ Juruti/ Monte alegre/ Óbi-
dos/ oriximiná/ Prainha/ Terra Santa. rEGiÃo TUrÍSTica doS caMPoS 
do MaraJÓ: cachoeira do arari/ Ponta de Pedras/ Salvaterra/ Santa cruz 
do arari/ Soure rEGiÃo TUrÍSTica daS florESTaS do MaraJÓ: afuá/ 
anajás/ Bagre/ Breves/ chaves/ oeiras do Pará”
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a partir de 20 de Janeiro de 2022.
aNdrÉ orENGEl diaS
Secretário de Estado de Turismo

Protocolo: 766660

deFeNsoria PÚBLica
.

Portaria
.

Portaria Nº 98/2022 - GGP/dPG, de 25/02/2022. a dEfENSora 
PÚBlica GEral do ESTado do Pará, em Exercício, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 8°, Viii, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006; considerando o Processo nº 2022/237426; rESolVE:
art. 1º conceder 08 (oito) dias de licença Nojo ao Servidor JaYlSoN PE-
rEira diGEr, matrícula nº 57234529, por falecimento de seu genitor, no 
período de 17/02/2022 a 24/02/2022, nos termos do art. 72, inciso iii, da 
lei Estadual nº 5.510/94.

art. 2º designar o Servidor MaXiMiaNo SoUTo aMado NETo, matrícula 
nº 55585587, para substituir o Servidor JaYlSoN PErEira diGEr, durante 
o período de 17/02/2022 a 24/02/2022.
art. 3º conceder ao Servidor MaXiMiaNo SoUTo aMado NETo, matrícu-
la nº 55585587, Gratificação de Atividade de Gabinete, no percentual de 
30%, no período de 17/02/2022 a 24/02/2022.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
defensora Pública Geral do Estado do Pará, em Exercício

Protocolo: 766768
Portaria Nº 97/2022 - GGP/dPG, de 25/02/2022. a defensora 
Pública Geral do Estado, em Exercício, no uso das atribuições delegadas pelo 
art. 8°, Viii, da lei complementar no 054, de 07 de fevereiro de 2006; con-
siderando o disposto nos artigos 8º e 9º da resolução cSdP Nº 234, de 18 
de fevereiro de 2019, tendo em vista o que consta no PaE nº 2022/234167; 
rESolVE: Excluir, a pedido, os dias 24/02, 25/02, 03/03 e 04/03/2022, de 
folgas da defensora Pública carMEN EliZaBETH araGÃo addário HaBEr, 
dos efeitos da PorTaria Nº 08/2022 – GGP/dPG, de 19/01/2022, publicada 
no d.o.E. Nº 34.839, de 21/01/2022, que trata de concessão de folgas com-
pensatórias aos Membros da defensoria Pública do Estado.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
defensora Pública Geral do Estado do Pará, em Exercício

Protocolo: 766757

.

.

errata
.

errata: rePUBLicaÇÂo Por iNcorreÇÃo
eXtrato ata de reGistro de PreÇos Nº 005/2022
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 001/2022-dPE
ProcESSo N.º 2021/1315746
aos 23 (vinte e três) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e 
dois, a dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, criada pela lei com-
plementar Estadual nº. 13/93 e reorganizada pela lei complementar Esta-
dual 054/2006 de 07 de fevereiro de 2006 e lei complementar 091/2014 
de 13 de janeiro de 2014, inscrita no cNPJ sob o nº. 34.639.526/0001-38, 
situada na rua Padre Prudêncio nº. 154 em Belém/Pa, por seu defensor 
Público Geral, dr. JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo, brasileiro, 
portador da carteira de identidade n° 4844095 Pc/Pa, inscrito no cPf sob 
o n° 833.315.652-53, matrícula n° 57193641, residente e domiciliado nes-
ta cidade de Belém, no uso de suas competências e nos termos da lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da lei nº 10.520/2002, decreto 
nº10.024/2019 e o decreto nº7.982/2013, suas alterações posteriores, lei 
Estadual nº 6.474/2002, decreto Estadual nº991/2020 e demais normas 
legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no PRE-
GÃo ElETrÔNico SrP – 001/2022 - dPE, rESolVE registrar o(s) preço(s) 
ofertado pela(s) empresa(s) relacionada(s) de acordo com a classificação 
por ela(s) alcançada(s), conforme informações a seguir:
a presente ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível con-
tratação entre a defensoria Pública do Estado do Pará e a(s) empresa(s) 
vencedora(s) do certame licitatório referente PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
– 001/2022 - dPE, cujo objeto é a aquisição de toners/cartuchos novos, 
originais ou compatíveis, unidades de imagem originais e compatíveis, 
para atender as necessidades da defensoria Publica do Estado do Pará, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de 
referência, anexo i do edital.
EMPrESa: iNforSHoP SUPriMENToS lTda cNPJ Nº: 56.215.999/0013-84.
ENdErEÇo: aV: acesso rodoviário, S/N – Quadra. 11 –Módulo 01, 02, 
e 03 Quadra 12, Módulo 01 -parte Galpões 05, 06, 07, 08 e 09 Terminal 
intermodal da Serra – cEP: 29.161- 376 - cidade: Serra /ES, Telefone/
fax/E-mail: 11 5682 2622 fax: 11 5682 2525 ramal: 3372,  E-mail licita-
cao@inforshop.com.br
rESPoNSáVEl lEGal: lUiZ GoNZaGa crUZ NETo
QUalificaÇÃo: brasileiro,  portador do rG Nº 6.086.981 SSP/SP e do 
cPf/Mf nº 896.825.308-06.

 QUaNtitatiVo totaL da ata srP   

iTEM GrUPo 03 QUaNT Valor
UNiTário

12 Toner modelo 60f2H00 – compatibilidade com a impressora lexmark MX611de –mínimo 
5.000 págs. original do fabricante da impressora. 200 r$ 310,00

13 cartucho de toner preto 78c4XK0 – original – compatibilidade com a impressora lexmark 
cS521dn – mínimo 8.500 pag original do fabricante da impressora. 50 r$ 467,53 

14 cartucho  de  toner amarelo 78c4XY0 –original  – compatibilidade com a impressora 
lexmark cS521dn – mínimo 5.000 pag. original do fabricante da impressora. 50 r$ 554,55 

15 cartucho de toner ciano 78c4Xc0 – original – compatibilidade com a impressora lexmark 
cS521dn – mínimo 5.000 pag. original do fabricante da impressora. 50 r$ 554,55 

16 cartucho de toner magenta 78c4XM0 – original – compatibilidade com a impressora 
lexmark cS521dn – mínimo 5.000 pag. original do fabricante da impressora. 50 r$ 554,55

17 Unidade de imagem para impressora lexmark cS521dn - original do fabricante da 
impressora. 50 r$ 1.512,99

19 Unidade de imagem para a impressora lexmark MX611de original do fabricante da 
impressora. 150 r$ 307,79 

Belém/Pa, 23 de fevereiro de 2022.
defensoria Pública do Estado do Pará
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público Geral
PUBLicado No doe Nº 34879 ede 03/03/2022  ProtocoLo Nº 766054

Protocolo: 766762
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aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 086/2022-GGP-dPG, de 24 de FeVereiro de 2022. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/ 155743. rESolVE: 
iNTErroMPEr, a contar de 02/02/2022, o gozo de férias da defensora Pú-
blica, BrENda da coSTa SaNToS MoNTEiro; id. funcional: 80845940/ 
1, referente ao aquisitivo (2018/2019), concedida por meio da PorTaria 
Nº 666/21-GGP-dPG, de 17/12/2021; publicada no doe nº 34.806, de 
22/12/2021; com gozo no período de 07/01/2022 a 05/02/2022 – 30 dias. 
ficando os 04 (quatro) dias, remanescentes da interrupção, para usufruto 
em momento oportuno.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 766864
Portaria Nº 087/2022-GGP-dPG, de 24 de FeVereiro de 2022. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/105817. rESolVE: 
iNTErroMPEr, a contar de 18/02/2022, o gozo de férias do defensor 
Público, rodriGo SilVa MaSSolio; id. funcional: 5931574/ 1, re-
ferente ao aquisitivo (2021/2022), concedida por meio da PorTaria 
Nº 588/21-GGP-dPG, de 27/10/2021; publicada no doe nº 34.757, de 
05/11/2021; com gozo no período de 31/01/2022 a 01/03/2022 – 30 dias. 
ficando os 12 (doze) dias, remanescentes da interrupção, para usufruto no 
intervalo de 09/12/2022 a 20/12/2022 – 12 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 766867
Portaria Nº 088/2022-GGP-dGP, de 24 de FeVereiro de 2022. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/189462. rESolVE: 
TraNSfErir, o 2º período, de 19 dias, do gozo de férias regulamenta-
res, fracionada, referente ao aquisitivo (2020/2021), da defensora Pública 
EliaNa MaGNo GoMES; id. funcional: 57194429/ 2, concedida por meio 
da Portaria 545/21-GGP-dPG, de 27/09/2021; publicada no doe nº 34.717, 
de 30/092021; com gozo nos intervalos de 23/11/2021 a 03/12/2021 – 11 
dias e 03/03/2022 a 21/03/2022 – 19 dias. ficando agora remanejado o 
gozo do 2º período de 19 dias para usufruto no intervalo de 18/04/2022 a 
06/05/2022 – 19 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 766868
Portaria Nº 089/2022-GGP-dGP, de 24 de FeVereiro de 2022. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/191895. rESolVE: 
TraNSfErir, o 1º período, de 15 dias, do gozo de férias regulamenta-
res, fracionada, referente ao aquisitivo (2020/2021), do defensor Público 
lUiZ GUSTaVo BESSa alBUQUErQUE; id. funcional: 5957726/ 1, conce-
dida por meio da Portaria 033/22-GGP-dPG, de 27/01/2022; publicada no 
doe nº 34.852, de 02/02/2022; com gozo nos intervalos de 07/03/2022 a 
21/03/2022 – 15 dias e 08/08/2022 a 22/08/2022 – 15 dias. ficando agora 
remanejado o gozo do 1º período de 15 dias e mantido o 2º período de 15 
dias para usufruto nos intervalos de 31/03/2022 a 14/04/2022 – 15 dias e 
08/08/2022 a 22/08/2022 – 15 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 766871

.

.

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

extrato do 11º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 014/2017/
tJPa// Partes: TJPa e a empresa criarT SErViÇoS dE TErcEiriZaÇÃo 
dE MÃo dE oBra lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 07.783.832/0001-
70//objeto do contrato: contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviços continuados de manutenção predial, nas dependências 
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que compreenderá, além da mão 
de obra, o fornecimento de uniformes, materiais e equipamentos neces-

sários à execução dos serviços, conforme quantitativos e especificações 
constantes no Termo de referência – anexo i deste edital.// origem do 
contrato nº 014/2017: Pregão Eletrônico de nº. 071/TJPa/2016// objeto 
do aditivo: a prorrogação excepcional da vigência do contrato por mais 
6 (seis) meses. // Vigência do aditivo: início em 02/04/2022 e término 
em 01/10/2022. // Valor do aditivo: r$-127.346,84 mensais perfazendo o 
global de r$-764.081,04. //dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 
02.061.1417.8646/ 8175; fonte 0118/ 0101; Elemento de despesa: 339037 
// data da assinatura: 03/03/2022// foro: Belém/Pa// responsável pela as-
sinatura: débora Moraes Gomes – Secretária de administração// ordenador 
responsável: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário de Planejamento.

Protocolo: 764456
extrato do 3º termo aditivo ao contrato nº. 017/2017/tJPa// Par-
tes: TJE/PA e a Leiloeira Oficial WIRNA CAMPOS CARDOSO, CPF/MF sob o 
nº.810.439.292-15, inscrição nº. 2015.0290314 na JUcEPa/ portadora da 
identidade nº. 4.191.501 - SSP/Pa// objeto do contrato: credenciamento 
de leiloeiros oficiais para prestação de serviços de alienação de bens mó-
veis e imóveis de propriedade do TJ/Pa. //Modalidade da licitação: credencia-
mento nº. 001/TJPa/2019 com fundamento no art. 116 da lei nº. 8.666/93, 
conforme processo de origem nº. Pa-Pro 2018/04030// objeto do aditivo: 
Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses. // Vigência: 
09 de abril de 2022 e término em 08 de abril de 2023//data da assinatura: 
03/03/2022// foro: Belém/Pa// responsável pela assinatura: débora Moraes 
Gomes – Secretária de administração//ordenador responsável: Miguel luci-
valdo alves Santos – Secretário de Planejamento, coordenação e finanças.

Protocolo: 764781

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
coNVite Nº 001/tJPa/2022
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para EXEcUÇÃo 
da oBra dE rEViTaliZaÇÃo do fÓrUM diSTriTal dE icoaraci, con-
forme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e anexos.
oBS: considerando a realização deste certame na forma presencial e em 
razão da pandemia provocada pelo coVid-19, o TJPa adotará, durante 
às sessões públicas decorrentes, medidas de prevenção controle e con-
tenção de riscos, danos e agravos à saúde dos participantes, a fim de 
evitar a disseminação da doença, mediante protocolos recomendados pela 
organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, conselho Nacional de 
Justiça, Secretarias de Saúde, Estadual e Municipal, bem como as normas 
emanadas por este Poder.
abertura: 14/03/2022, às 10 horas (horário local).
as sessões públicas ocorrerão no auditório do Serviço de licitações, Prédio 
- Sede do TJ/Pa, sala T-125, localizado na avenida almirante Barroso nº 
3089, bairro do Souza, Belém - Pará. Edital: cópia gratuita em mídia mag-
nética da licitante ou através do site www.tjpa.jus.br, ou impresso ao custo 
das cópias. informações: fone: (91)3205-3206 ou e-mail licitacao@tjpa.
jus.br Belém, 03/03/2022. comissão Permanente de licitação do TJPa.

Protocolo: 766842

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 014/tJPa/2022
acolHo o julgamento apresentado pela Pregoeira, referente ao Pregão 
Eletrônico Nº 014/2022/TJPa, que tem por objeto o registro de Preços para 
contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de pai-
néis divisórios em acrílico cristal 5mm, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas no edital e anexos e, HoMoloGo a presente 
licitação. Todas as informações a respeito do certame estão disponíveis 
em www.comprasgovernamentais.gov.br. Belém, 25/02/2022. Secretaria 
de administração do TJPa.

Protocolo: 766694

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

extrato do 1º termo aditivo ao acordo de cooperação técnica 
nº. 036/2021-tJPa// Partes: Tribunal de Justiça do Estado do Pará e 
Prefeitura Municipal de castanhal // objeto:  cooperação mútua entre os par-
tícipes para a digitalização e virtualização do acervo físico da 1ª Vara cível 
e Empresarial de castanhal, visando a implantação do acervo 100% digital, 
conforme plano de trabalho elaborado pelas partes.// objeto do aditivo: o 
presente Termo aditivo tem como objeto a prorrogação de vigência do instru-
mento por mais 6 meses.// Vigência do aditivo: início em 01/03/2022 e término 
em 31/08/2022.// data da assinatura: 24/02/2022// responsável pela assinatu-
ra: desembargadora célia regina de lima Pinheiro – Presidente do TJ/Pa.

Protocolo: 766240
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MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 048/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral do Ministério Público de contas do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo a vacância do cargo em comissão de assessor de Procura-
doria, decorrente da exoneração do servidor caio anderson da Silva dantas;
coNSidEraNdo que, por se tratar de mera substituição, o ato de nomea-
ção não gera aumento despesa ao Ministério Público de contas do Estado 
do Pará, na forma do que prevê o art. 16 e seguintes da lrf;
coNSidEraNdo o teor da solicitação constante do Memorando nº 
08/2022-PGc, de lavra do Procurador-Geral de contas (Protocolo PaE nº 
2022/248856), e
CONSIDERANDO o disposto no art. 37, inciso II (in fine), da Constituição 
federal e no art. 13 da lei Estadual nº 8.596/2018,
rESolVE:
Nomear raPHaEl fErNaNdo BraGa GoNÇalVES para exercer o cargo em 
comissão de assessor da Procuradoria, com lotação na Procuradoria-Geral 
de contas, a partir de 03/03/2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 03 de março de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 767141

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 034/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo que os 30 (trinta) dias de férias do Procurador de contas 
Stanley Botti fernandes, relativos à primeira parcela do exercício 2022, 
foram concedidos para o período de 23/02 a 24/03/2022, conforme Por-
Taria Nº 028/2022/MPc/Pa, de 21/02/2022;
coNSidEraNdo a competência prevista no art. 16, §2°, da lei complementar 
Estadual n° 09/1992 e, ainda, a imperiosa necessidade do serviço, conforme 
Memorando nº 07/2022-PGc, de 25/02/2022 (Protocolo PaE nº 2022/237626);
rESolVE:
interromper, a contar de 03/03/2022, as férias do Procurador de contas 
STaNlEY BoTTi fErNaNdES, referentes à primeira parcela do exercício 2022, 
concedidas por meio da PorTaria Nº 028/2022/MPc/Pa, de 21/02/2022, 
ficando os dias remanescentes para serem oportunamente usufruídos
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém-Pa, 25 de fevereiro de 2022.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 766829

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 033/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o Memorando nº 25/2021-4Pc, de 01/12/2021, protocolo 
PaE nº 2021/1368524, pelo qual o Procurador de contas Patrick Bezerra 
Mesquita solicita, para fins de licença-prêmio, a averbação do tempo de 
serviço prestado junto à advocacia-Geral da União (aGU), de 12/01/2011 a 
13/01/2014, conforme certidão de Tempo de contribuição nº 58/2014, ex-
pedida pela referida instituição em 15/09/2014, na qual se atesta que o in-
teressado conta, de efetivo exercício, com o tempo líquido de 1.499 (um mil 
quatrocentos e noventa e nove) dias, correspondentes a 04 (quatro) anos, 01 
(um) mês e 09 (nove) dias, compreendido entre 07/12/2009 e 13/01/2014;
coNSidEraNdo os termos da declaração subscrita pelo requerente, em 
cumprimento ao disposto no art. 7º da resolução nº 18/2019/MPc/Pa – co-

légio, bem como a solicitação de “que os demais períodos aquisitivos de 
licença-prêmio iniciem a contagem com a posse e exercício neste Ministério 
Público de contas do Estado do Pará, ou seja, a partir de 14/01/2014, des-
prezando-se o período incompleto resultante da averbação ora pretendida”;
coNSidEraNdo as informações prestadas pelo departamento de Gestão 
de Pessoas, bem como o parecer jurídico exarado nos autos;
CONSIDERANDO, por fim, o artigo 8º da Resolução nº 18/2019/MPC/PA 
– colégio e os artigos 70, §1º c/c 98 da lei Estadual nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, que tem aplicação subsidiária aos membros do MPc/Pa, 
o art. 52, V, da lei federal no 8.626/1993 c/c art. 128, Vi, da lei comple-
mentar Estadual nº 57/2006 c/c art. 17, da lei complementar Estadual nº 
9/92 e tudo o mais que consta dos autos,
rESolVE:
Mandar averbar, em favor do Procurador de contas PaTricK BEZErra 
MESQUiTa, 01 (um) triênio de efetivo serviço público ininterrupto pres-
tado à adVocacia-GEral da UNiÃo, no período compreendido entre 
07/12/2009 e 13/01/2014, para fins de gozo de Licença-Prêmio.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 25 de fevereiro de 2022.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 766828
Portaria N° 047/2022/MPc/Pa
dispõe sobre as atividades presenciais no âmbito do Ministério Público de 
contas do Estado do Pará, a manutenção de medidas de prevenção e en-
frentamento à pandemia da coVid-19.
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo as alterações e complementações adicionais publicadas 
no Diário Oficial do Estado nº 34.684, de 27/08/2021, realizadas no Decre-
to Estadual nº 800, de 31/05/2020, que “institui o Projeto rEToMaPará, 
dispondo sobre a retomada econômica e social segura, no âmbito do Esta-
do do Pará, por meio da aplicação de medidas de distanciamento contro-
lado e protocolos específicos para reabertura gradual e funcionamento de 
segmentos de atividades econômicas e sociais”;
CONSIDERANDO o fim do prazo das restrições impostas pelo art. 8º da Lei 
complementar nº 173, de 27 de maio de 2020;
coNSidEraNdo a Portaria TcE/Pa nº 37.757, de 10 de dezembro de 2021 
(publicada no doE nº 34.793, de 13/12/2021), a qual versa a respeito 
da obrigatoriedade de comprovação de vacinação contra a coVid-19 aos 
Servidores, Terceirizados, Estagiários, Prestadores de Serviços e Jurisdicio-
nados do Tribunal de contas do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a Portaria TcE/Pa nº 38.085, de 16 de fevereiro de 2022 
(publicada no doE de 18/02/2022);
coNSidEraNdo a correlação administrativa entre as atividades da corte 
Estadual de contas e este Ministério Público especializado;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 02/2022/MPc/Pa, de 11 de janeiro de 
2022, a qual versa sobre a obrigatoriedade de comprovação de vacinação 
contra a coVid-19 aos membros, servidores, terceirizados, estagiários, 
prestadores de serviços e público externo do Ministério Público de contas 
do Estado do Pará; e
coNSidEraNdo a necessidade de adequar as medidas de prevenção e 
enfrentamento à pandemia da coVid-19 no âmbito do Ministério Público 
de contas do Estado do Pará;
rESolVE:
art. 1º as atividades presenciais no âmbito do Ministério Público de contas 
do Estado do Pará e a manutenção de medidas de prevenção e enfrenta-
mento à pandemia da COVID-19 e o vírus da gripe e influenza obedecerão 
ao disposto nesta portaria.
art. 2° o horário ordinário de expediente no Ministério Público de contas 
do Estado do Pará será das 8h às 14h, inobstante a possibilidade de ou-
torga de regime Especial de Trabalho na forma da resolução nº 04/2022 
– MPc/Pa – colégio, bem como da atribuição de horários individuais e 
específicos diversos de modo a manter a continuidade e a permanência 
dos serviços do órgão.
Parágrafo único. a alteração do horário padrão de expediente será in-
formada nos meios de comunicação interna e, ainda, à sociedade em 
geral, através de mídias sociais e do sítio oficial do Ministério Público de 
contas do Estado do Pará.
art. 3° fica mantida a suspensão da utilização do ponto biométrico, 
devendo ser adotado outro meio de controle que ateste a frequência dos 
servidores e estagiários.
Parágrafo único. Enquanto vigorar a suspensão do registro biométrico 
de entrada e saída no órgão, fica vedado o cômputo de horas adicionais 
para fins de banco de horas.
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art. 4° o serviço de atendimento presencial ao público em geral, inclusi-
ve jurisdicionados do Tribunal de contas do Estado do Pará, advogados, 
terceiros interessados e fornecedores, se darão nos horários previstos 
no art. 2º desta portaria.
Parágrafo único. o serviço de protocolo ao público em geral, inclusive juris-
dicionados do Tribunal de contas do Estado do Pará, advogados, terceiros 
interessados e fornecedores, será das 8h às 16h.
art. 5° durante a permanência e/ou trânsito de toda e qualquer pessoa, 
sem distinção, a trabalho ou em visita às dependências do Ministério Públi-
co de contas do Estado do Pará, é obrigatório (a):
i - o uso de máscara, na forma das orientações dos órgãos de saúde, 
sendo vedada a entrada, permanência ou trânsito daqueles que não a es-
tiverem utilizando ou se recusarem a usar;
ii - constante higienização das mãos com álcool em gel 70% e/ou lavagem 
com água e sabão; e
iii – comprovação do ciclo vacinal completo, em conformidade com a Por-
Taria Nº 02/2022/MPc/Pa, de 11 de janeiro de 2022.
Parágrafo único. o não atendimento da previsão contida neste artigo por 
membros, servidores, estagiários ou terceirizados será passível de apura-
ção e responsabilização por meio do devido processo administrativo.
art. 6° durante a permanência e/ou trânsito nas dependências do Ministé-
rio Público de contas do Estado do Pará, de toda e qualquer pessoa, sem 
distinção, a trabalho ou em visita, fica proibida a realização de refeições em 
condições incompatíveis com a manutenção da boa higiene, organização 
e apresentação do ambiente de trabalho e/ou que coloquem em risco a 
saúde, segurança e bem-estar dos colegas;
§ 1º fica permitido o uso das copas do 1º e 3º andares para realização de refeições.
§ 2º Durante a ingestão de líquidos e de alimentos fica permitida, pelo 
tempo estritamente necessário, a não utilização da máscara de proteção.
art. 7º os requerimentos e processos administrativos permanecerão sendo pro-
tocolizados e tramitados no Sistema de Processo administrativo Eletrônico – PaE.
§ 1º Não será protocolizado ou tramitado fisicamente qualquer requeri-
mento, memorando, solicitação, informação ou afim de membro, servidor 
ou estagiário, exceto por motivo de força maior devidamente justificado.
§ 2º documentos físicos de origem externa porventura protocolizados no 
Ministério Público de contas do Estado do Pará serão digitalizados e incluí-
dos no sistema PaE pelo servidor que os receber.
§ 3º os processos físicos que precisarem ser tramitados deverão, necessa-
riamente, ser convertidos em eletrônicos pela unidade onde se encontra-
rem e inseridos no sistema PaE antes de seguir seu trâmite.
§ 4º as certidões requeridas a partir do retorno das atividades presenciais per-
manecerão sendo emitidas e entregues, exclusivamente, de forma eletrônica.
art. 8º os processos oriundos do Tribunal de contas do Estado do Pará 
que não chegarem ao Ministério Público de contas do Estado do Pará de 
forma eletrônica serão tramitados fisicamente, ficando a critério e sob res-
ponsabilidade de cada Procuradoria de contas sua eventual digitalização e 
tramitação eletrônica.
Parágrafo único. a Procuradoria de contas deve devolver à Secretaria Pro-
cessual, juntamente com os autos físicos, o parecer impresso, ainda que 
assinado eletronicamente.
art. 9º Qualquer membro, servidor, estagiário ou terceirizado que apre-
sentar febre ou sintomas compatíveis com a coVid-19 (tosse seca, dor 
de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e ba-
timento das asas nasais) deve, imediatamente, procurar um serviço de 
saúde (público ou privado).
§ 1º a pessoa diagnosticada, através de atestado médico, como caso suspeito 
ou confirmado de COVID-19 deverá entrar em contato telefônico com a chefia 
imediata e/ou com o departamento de Gestão de Pessoas do Ministério Públi-
co de contas do Estado do Pará e requerer, via sistema PaE, o afastamento de 
suas atividades, juntando o(s) documento(s) comprobatório(s).
§ 2º o membro, servidor, estagiário ou terceirizado que comprove ter tido 
contato físico direto ou coabite com indivíduo com suspeita ou confirma-
ção de coVid-19, atestada através de documento médico, deve proceder 
conforme o disposto no § 1º e se afastar do ambiente de trabalho por 07 
(sete) dias, mantendo-se em trabalho remoto.
§ 3º Após o decurso do prazo previsto no parágrafo anterior, confirmada a 
infecção do paciente coabitante pelo coronavírus (coVid-19), o prazo de 
afastamento será prorrogado por mais 07 (sete) dias.
Art. 10 As chefias imediatas poderão autorizar a manutenção do trabalho 
remoto aos servidores das unidades administrativas cujas atividades pos-
sam, sem qualquer prejuízo ao resultado final, ser integralmente realiza-
das nesta modalidade.
§ 1º Na hipótese do caput, a decisão deve ser referendada pelo Procura-
dor-Geral de contas, exceto quando se referir às Procuradorias de contas, 

à corregedoria-Geral, à ouvidoria, ao centro de Estudos e aperfeiçoamen-
to funcional (cEaf) e ao centro de apoio operacional (cao), cuja decisão 
competirá ao respectivo membro.
§ 2º o departamento de Gestão de Pessoas deverá ser comunicado da decisão.
Art. 11 A fim de minimizar aglomerações e a circulação de pessoas nas 
dependências do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, as chefias 
das unidades administrativas cujas atividades não possam ser realizadas 
integralmente de forma remota estão autorizadas a adotar o rodízio entre 
os servidores, com a instituição de revezamento entre atividades presen-
ciais e remotas a serem cuidadosamente planejadas, de modo a não resul-
tarem em prejuízo para as atribuições do respectivo setor.
Parágrafo único. o rodízio previsto no caput deverá ser organizado de 
modo que os setores não fiquem desguarnecidos de ao menos um res-
ponsável, restando vedada a realização de trabalho remoto concomitante 
entre os respectivos chefes e seus substitutos imediatos.
 art. 12 durante a realização do trabalho remoto, independentemente da 
razão de seu deferimento, aqueles submetidos a tal regime deverão estar 
à disposição e acessíveis pelos meios de comunicação usuais, sem prejuízo 
da comprovação da produtividade e do atingimento de metas previamente 
estabelecidas e compatíveis com o serviço e a jornada de trabalho.
§ 1º É de responsabilidade do respectivo servidor o cumprimento de suas 
atribuições, devendo as chefias imediatas orientar e fiscalizar seus subor-
dinados que estejam sob o regime de trabalho excepcional previsto no 
caput deste artigo.
§ 2º Ao final de cada mês ou período de trabalho remoto, a chefia ime-
diata deve atestar a realização das atividades pelo servidor para fins de 
cômputo da frequência.
§ 3º fica recomendado que os servidores que estejam em regime de traba-
lho remoto com fundamento na presente portaria permaneçam, na medida 
do possível, em ambiente domiciliar, evitando locais públicos ou de grande 
aglomeração de pessoas, adotando medidas que reduzam a possibilidade 
de contágio pela coVid-19.
Art. 13 Os fiscais dos contratos de prestação de serviço deverão notificar 
as empresas contratadas quanto à responsabilidade destas em adotar to-
dos os meios necessários para conscientizar seus funcionários em relação 
aos riscos da coVid-19 e à necessidade de reportarem a ocorrência de 
sintomas como tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, 
dificuldade para respirar e batimento das asas nasais.
§ 1º as empresas contratadas estão passíveis de responsabilização contra-
tual em caso de omissão que resulte em prejuízo à administração Pública.
§ 2º O Departamento Administrativo fica autorizado, em caráter excepcional, 
com base na necessidade, a solicitar a redução temporária do quadro de tercei-
rizados, a implantação de rodízio e/ou a alteração do horário de cumprimento da 
jornada, mantido o padrão mínimo necessário da prestação do serviço.
art. 14 as medidas previstas nesta portaria poderão ser reavaliadas a 
qualquer momento.
art. 15 ficam revogadas, a partir de 1º de março de 2022, as Portarias nº 
110/2020/MPc/Pa, de 30/04/2020, nº 168/2020/MPc/Pa, de 24/06/2020, 
nº 218/2021/MPc/Pa, de 21/09/2021 e 252/2021/MPc/Pa, de 03/11/2021.
art. 16 Esta portaria entra em vigor no dia 1º de março de 2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 1º de março de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 766839
eXtrato de rescisÃo aMiGÁVeL
Nº do contrato: 16/2016
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico nº 08/2016
objeto do termo: contratação de empresa especializada na prestação de 
serviço de agenciamento de viagens para atender as demandas do Minis-
tério Público de contas Estado Pará.
Partes: Ministério Público de contas do Estado do Pará (cNPJ 
05.054.978/0001-50) e facto Turismo ltda ME (cNPJ 14.807.420/0001-99)
Objeto e Justificativa da Rescisão: Rescisão Amigável do Contrato Admi-
nistrativo nº 16/2016 – MPC/PA, a partir da publicação no Diário Oficial do 
Estado do Pará, por acordo entre as partes e considerada a conveniência e 
oportunidade da administração, conforme art. 79, ii, da lei nº 8.666/93.
Vigência inicial: 12/08/2016 – 12/08/2022
foro: Belém/Pa
data de assinatura do Termo de rescisão: 25/02/2022
ordenador responsável: dr. Guilherme da costa Sperry

Protocolo: 766885
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Portaria N° 046/2022/MPc/Pa
redefine o Quadro de organização Estrutural dos órgãos e serviços 
de apoio técnico e administrativo do Ministério Público de contas 
do Estado do Pará e dá outras providências.
o Procurador-Geral de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribui-
ções legais,
coNSidEraNdo que o atual Quadro de organização Estrutural dos órgãos 
e serviços de apoio técnico e administrativo do Ministério Público de contas 
do Estado do Pará - MPC/PA definido na Portaria n° 082/2017/MPC/PA, com 
as alterações introduzidas pela Portaria nº 065/2018/MPc/Pa e Portaria nº 
85/2020/MPc/Pa, remonta há cinco anos;
coNSidEraNdo a necessidade de constante aprimoramento e adequação 
da organização administrativa do Ministério Público de contas para atendi-
mento das demandas correntes;
coNSidEraNdo que, nos termos do art. 12 da lei complementar nº 09, 
de 27/01/1992 (lei orgânica do Ministério Público de contas), compete, 
ao Procurador-Geral de contas, supervisionar e dirigir os serviços do Minis-
tério Público de contas;
coNSidEraNdo o disposto no art. 46, da resolução n. 01/2020, que outor-
gou, ao Procurador-Geral de Contas, a incumbência de definir a organização 
e o funcionamento dos órgãos e serviços de apoio técnico e administrativo;
coNSidEraNdo que as alterações realizadas na estrutura administrativa, por 
meio do presente ato administrativo, não implicam em aumento de despesa;
rESolVE:
Art. 1º Redefinir o Quadro de Organização Estrutural dos órgãos e serviços 
de apoio técnico e administrativo do Ministério Público de contas, nos ter-
mos do organograma constante do anexo único desta Portaria.
caPÍtULo i
disPosiÇÕes Gerais
art. 2º os órgãos e serviços de apoio técnico e administrativo passam a 
estruturar-se e organizar-se da seguinte forma:
I – Secretaria;
II – Departamentos;
III – Seções;
iV – Unidades administrativas.
§1º - À Secretaria compete, sob a supervisão e subordinação hierárquica 
ao Procurador-Geral de contas, coordenar e conduzir os esforços do órgão 
em direção às finalidades públicas que o ordenamento jurídico lhe reser-
vou, bem como liderar e gerir conflitos dos órgãos a ela vinculados por 
força da estrutura organizacional.
§2° - os departamentos são setores vinculados à Secretaria, aos quais com-
pete a organização dos fluxos e rotinas de trabalho adstritas às suas esferas 
de atribuições e gerenciamento do quadro de servidores neles lotados.
§3º - Às Seções compete a execução das atividades especializadas e vin-
culadas aos departamentos onde localizadas.
§4º - Às Unidades administrativas compete a realização de atividades es-
pecíficas, sendo alocadas nos Departamentos, Seções ou diretamente vin-
culadas à Procuradoria-Geral de contas.
caPÍtULo ii
da secretaria
art. 3º ao Secretário do Ministério Público de contas compete:
 i – auxiliar o Procurador-Geral de contas no planejamento, na organiza-
ção, na direção e no controle das atividades administrativas;
ii – planejar, organizar, dirigir e supervisionar as atividades relativas à sua 
área de atuação;
iii – promover o inter-relacionamento dos departamentos que integram a Secretaria;
IV – dirimir conflitos de atribuição e relacionais entre os Departamentos 
integrantes da Secretaria;
V – produzir diagnósticos, estudos e relatórios de avaliação da gestão com 
vistas a instrumentalizar a atuação administrativa do Procurador-Geral de 
contas e dos órgãos de administração Superior do órgão;
Vi – zelar pela boa ordem dos serviços da Secretaria e harmonia do clima organizacional;
Vii – interagir com as Procuradorias de contas atendendo as demandas da 
atividade finalística do órgão;
Viii – fazer publicar os atos administrativos;
iX – expedir, por determinação do Procurador-Geral de contas, certidões 
e instruções de serviço;
X - ordenar, por delegação do Procurador-Geral de contas, a execução de despesas;
Xi – prestar informações ao Procurador-Geral de contas e demais membros;
Xii – executar por delegação outros serviços compatíveis ou decorrentes 
de sua função, determinados pelo Procurador-Geral de contas.

caPÍtULo iii
dos dePartaMeNtos
art. 4º São atribuições comuns aos departamentos:
i – planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades relativas à sua área 
de atuação, promovendo e colaborando com o devido mapeamento de flu-
xos e processos internos;
ii – zelar pelas diretrizes e metas estabelecidas pela Procuradoria-Geral 
de contas;
iii – elaborar os estudos preliminares, gerenciamento de risco e termo de 
referência ou projeto básico, referentes às suas contratações;
iV – prestar informações inerentes às atividades desenvolvidas;
V – desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade.
seção i
do departamento de Finanças e orçamento
art. 5° ao departamento de finanças e orçamento compete:
i – coordenar, orientar, supervisionar e executar as atividades relacionadas 
ao planejamento orçamentário e financeiro do Ministério Público de Contas;
ii – auxiliar, sob o ponto de vista técnico, a Gestão financeira do órgão;
iii – interagir junto aos órgãos competentes nos assuntos de natureza 
orçamentária e financeira;
iV – apresentar a programação orçamentária ao Procurador-Geral de con-
tas para aprovação;
V – supervisionar a descentralização dos recursos orçamentários e finan-
ceiros consignados no orçamento;
Vi – realizar e manter a organização contábil do Ministério Público de contas;
Viii - promover a liberação das dotações orçamentárias e créditos adicio-
nais junto aos órgãos competentes;
iX - executar todas as etapas da despesa por meio dos sistemas contábeis 
pertinentes.
Parágrafo único. a Seção de controle orçamentário e financeiro, em conjunto 
com o departamento de inovação e Planejamento, é o setor responsável pelo:
i - monitoramento do Plano Plurianual - PPa;
II - aprimoramento do controle orçamentário e financeiro do Ministério 
Público de contas; 
III - elaboração de estudos em matéria orçamentária e financeira.
seção ii
do departamento de inovação e Planejamento
art. 6º ao departamento de inovação e Planejamento compete:
i – criar e difundir a cultura de planejamento como ferramenta de gestão e 
de melhoria contínua dos processos de trabalho do órgão;
ii – fomentar a inovação nos processos de trabalho do órgão;
iii – incorporar todos os segmentos do Ministério Público de contas na 
construção dos objetivos e metas institucionais e no acompanhamento dos 
resultados alcançados;
iV – alinhar e acompanhar o planejamento, nas suas diversas frentes, de 
forma sistemática, através de um eficaz controle dos processos e projetos, 
com vista à tomada de decisão;
iV – coordenar a elaboração e a revisão dos instrumentos de planejamento 
conforme normativos específicos;
V – apoiar o departamento de finanças nas atividades relacionadas ao 
planejamento e gestão orçamentária e financeira do órgão;
Vi – dar suporte técnico à tomada de decisão da Procuradoria-Geral de contas.
seção iii
do departamento de aquisições, contratos e convênios
art. 7º ao departamento de aquisições, contratos e convênios compete:
i – organizar, gerenciar e executar as atividades relacionadas às licitações, dis-
pensas, inexigibilidades e e gestão dos convênios e contratos administrativos;
ii – formalizar, acompanhar, e providenciar os cadastros de fornecedores, 
assim como as publicações dos atos administrativos, em consonância com 
a modalidade de disputa;
iii– acompanhar os prazos de vigência contratuais e conveniais;
iV – consultar a Procuradoria-Geral de contas quanto às prorrogações de ajustes;
V – receber e registrar as solicitações de reajuste e reequilíbrio econômico 
financeiro dos contratos;
Vi – analisar e instruir os procedimentos administrativos de aditamento e 
de rescisão contratual, manifestando-se ao fim da instrução;
Vii – esclarecer dúvidas suscitadas quanto a cláusulas contratuais;
Viii - manter atualizado arquivo e site institucional com as informações 
referentes a todos os procedimentos licitatórios, contratos e convênios fir-
mados pelo Ministério Público de contas, com indicação de prazos de vi-
gência de cada um deles e os dados cadastrais das empresas contratadas;
iX - acompanhar o processamento das informações relativas a prorroga-
ção, repactuação, revisão, reajuste de preço, acréscimo, supressão, por 
meio de termos aditivos ou apostilamentos;
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X – auxiliar os demais departamentos na elaboração do planejamento das contratações;
XI – orientar os fiscais de contrato no desempenho de suas funções;
Xii – receber e processar as demandas de órgãos externos, quando for 
solicitada a adesão às atas de registro de preço;
XII - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade.
§1º. a Seção de Gestão de contratos e convênios é setor responsável 
pela elaboração de minutas e formalização de contratos, aditivos, apostilas 
e outros instrumentos similares, acompanhamento e controle dos prazos 
contratuais e dos convênios, bem como análise das vantagens econômicas 
das renovações contratuais.
§2º. a Seção de aquisições é setor responsável pela elaboração dos editais 
de licitações e execução de todos os demais atos vinculados aos processos 
licitatórios, procedimentos necessários às dispensas de licitação e inexigi-
bilidade, bem como pela condução das cotações eletrônicas, pesquisas de 
mercado e confecção das atas de registro de preços, apoiando e atuando 
de forma integrada às demais áreas do departamento.
seção iV
do departamento de tecnologia da informação e telecomunicações
art. 8º ao departamento de Tecnologia da informação e Telecomunicações compete:
i – planejar, organizar, dirigir e elaborar as práticas e soluções de tecnologia 
da informação e comunicação no âmbito do Ministério Público de contas;
ii – adotar e implementar as melhores práticas voltadas para a segurança 
da informação;
iii – desenvolver e garantir a qualidade dos sistemas informatizados pró-
prios que subsidiam as áreas meio e fim;
iV – gerenciar a aquisição e manutenção dos sistemas e equipamentos de 
informática e de comunicação;
V – desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade.
§1º. a Seção de desenvolvimento é setor responsável pela execução, ma-
nutenção e desenvolvimento dos sistemas informatizados próprios.
§2º. a Seção de infraestrutura é setor responsável pelo acionamento e 
supervisão do suporte técnico dos sistemas adquiridos e equipamentos de 
informática utilizados no órgão.
seção V
da secretaria Processual
art. 9º a Secretaria Processual é setor departamental que tem como competências:
i – planejar, organizar, distribuir e executar as atividades de tramitação dos 
processos finalísticos no âmbito do Ministério Público de Contas;
ii – elaborar relatórios, compilação de dados estatísticos e demais informa-
ções pertinentes à área de atuação;
III – desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade.
seção Vi
do departamento administrativo
art. 10. ao departamento administrativo compete:
i – planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades de apoio administrativo;
ii – gerenciar e planejar a aquisição de materiais de consumo e permanen-
tes, atendendo a critérios de padronização e sustentabilidade previamente 
definidos pelo Procurador-Geral de Contas;
iii – gerenciar e organizar os registros patrimoniais e contábeis dos bens 
móveis e imóveis;
IV – gerenciar e organizar os insumos e materiais de expediente, gráficos 
e demais suprimentos;
V – supervisionar os serviços gerais de limpeza e conservação, copeiragem 
e outros de natureza similar;
Vi – gerenciar a frota de veículos e os serviços de transporte;
Vii – gerenciar, planejar a contratação, supervisionar e executar os servi-
ços de manutenção predial, segurança e outros de natureza similar;
VIII - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade.
§1º a Seção de logística, Manutenção e Segurança é setor responsável 
pela execução das atividades relacionadas à manutenção predial e equipa-
mentos, segurança e apoio logístico.
§2º a Seção de Material e Patrimônio é setor responsável pela execução 
das atividades de manutenção, acondicionamento e níveis de consumo dos 
materiais disponíveis no almoxarifado e atendimento de requisições, assim 
como os materiais permanentes, propondo, quando cabível, o desfazimen-
to, em observância aos critérios legais, de padronização e sustentabilidade. 
seção Vii
do departamento de Gestão de Pessoas
art. 11. ao departamento de Gestão de Pessoas compete;
i – planejar, organizar, monitorar e executar as atividades relacionadas a:
a) admissão, exoneração, cadastro funcional, lotação e movimentação de 
membros e servidores;
b) concessão de vantagens e direitos de membros e servidores, ativos, 
inativos e pensionistas;
c) remuneração de membros, servidores e estagiários;
d) execução e operacionalização de folha de pagamento.

ii – apresentar à Procuradoria-Geral de contas os resultados e informações 
pertinentes à Gestão de Pessoas;
iii – instruir processos administrativos relacionados à gestão de pessoas;
iV – publicar relatórios e atos administrativos;
V – promover clima organizacional favorável à melhora do desempenho 
dos servidores;
Vi – fomentar a valorização das pessoas, estímulo ao trabalho em equipe 
e à aprendizagem organizacional;
Vii – elaborar estudas e promover melhorias da política de recursos humanos;
VIII - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade.
Parágrafo único. a Seção de cadastro e controle de Pessoal é setor respon-
sável pela execução das atividades relacionadas ao registro e atualização dos 
sistemas informatizados, arquivos e documentos referentes a membros, ser-
vidores e estagiários com informações de competência do departamento.
seção Viii
do departamento de comunicação institucional
art. 12. ao departamento de comunicação institucional compete:
i - propor, coordenar, implementar e acompanhar as políticas e diretrizes 
relativas à comunicação institucional do Ministério Público de contas junto 
aos diversos públicos de interesse do órgão;
ii - planejar, coordenar e executar ações voltadas ao desenvolvimento e 
ampliação das relações institucionais do Ministério Público de contas;
iii - divulgar junto aos Poderes, órgãos, entidades da administração públi-
ca e outros públicos de interesse as atividades e os resultados da atuação 
do Ministério Público de contas;
iV - planejar, coordenar e executar campanhas de comunicação para for-
talecimento da imagem institucional do órgão, bem como para dar suporte 
às atividades fim e meio do Ministério Público de Contas;
V - planejar, organizar e executar serviços técnicos de jornalismo, assesso-
ria de imprensa, relacionamento com a mídia, treinamento midiático para 
o público interno, geração de clipping e produção de conteúdo; 
VI - coletar briefing, planejar e criar materiais gráficos, bem como escrever 
e revisar as redações publicitárias;
Vii - zelar pela correta aplicação da identidade visual, verbal e sonora do 
Ministério Público de contas em produtos e/ou campanhas de comunicação 
produzidos internamente ou por terceiros;
Viii - planejar, coordenar e viabilizar a execução de eventos institucionais 
internos e externos, bem como dar suporte à participação de membros e 
servidores em sessões, solenidades e recepções oficiais, de acordo com as 
normas protocolares;
iX - prestar assessoramento em eventos e atividades externas de repre-
sentação e capacitação em que esteja presente o Procurador-Geral de con-
tas, outro membro ou servidor designado; 
X - monitorar conteúdos ligados a matérias de interesse do Ministério 
Público de contas em especial aqueles vinculados ao órgãos e entidades 
públicas do Estado, e acompanhar proposições tramitadas no âmbito da 
assembleia legislativa, gerando relatório circunstanciado a membros e 
servidores do Parquet de contas; 
Xi - acompanhar, no âmbito do Ministério Público de contas, a tramitação 
de processos e expedientes originários de chefes de Poder, dirigentes de 
órgãos e entidades da administração pública; 
Xii - prestar apoio às unidades do Ministério Público de contas no relaciona-
mento com os demais Poderes, órgãos e entidades da administração pública;
Xiii - desenvolver trabalhos técnicos, estudos e pesquisas que forem de-
terminados pelo Procurador-Geral de contas;
XIV - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade.
§1º a Seção de Jornalismo e Publicidade é a unidade responsável por:
i - realizar a gestão dos canais de comunicação institucional do órgão 
(como intranet, site e redes sociais digitais) com os seus diversos públicos 
de interesse; 
ii - coordenar as ações de jornalismo (apuração de fatos, redação e revi-
são de notícias, reportagens, entrevistas, sugestões de pautas, release e 
assessoramento de imprensa); 
iii - realizar publicações jornalísticas nas diversas mídias (digitais e tra-
dicionais); coordenar as ações de publicidade do órgão (produção gráfica, 
audiovisual e redação publicitária); 
iV - realizar a publicação de peças publicitárias nas diversas mídias (digi-
tais e tradicionais); monitorar e aprovar a aplicação e uso da marca Mi-
nistério Público de contas nos diversos canais de comunicação, internos e 
externos -  do órgão e/ou de outras instituições; 
V - realizar registros audiovisuais e fotográficos de atividades realizadas 
pelo Ministério Público de contas ou com a sua participação; produzir e 
divulgar comunicados e campanhas internas. 
§2º a Seção de cerimonial e relações institucionais é a unidade responsável por:
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i - manter atualizado banco de dados com informações de contato das 
autoridades civis e militares com as quais o Ministério Público de contas 
mantém relações institucionais e protocolares; 
ii - elaborar e expedir correspondências de cortesia em nome do órgão, 
bem como responder aquelas recebidas pela instituição; 
iii - supervisionar e dar apoio técnico, operacional, logístico e de infraes-
trutura à organização dos eventos institucionais; 
iV - recepcionar e acompanhar autoridades em visita ao Ministério Público de contas; 
V - acompanhar a agenda institucional do Procurador-Geral de contas para assesso-
ramento protocolar junto aos compromissos assumidos e convites recebidos; 
Vi - realizar a gestão do uso dos espaços físicos para reuniões e eventos do 
Ministério Público de contas; 
Vii - coordenar a produção de brindes institucionais, convites, placas e insígnias; 
Viii - divulgar para membros e/ou servidores informações geradas por insti-
tuições congêneres e órgãos jurisdicionados, ou oriundas de publicações le-
gais e proposições legislativas relacionadas a matérias de interesse do órgão.
caPÍtULo iV
do GaBiNete do ProcUrador-GeraL de coNtas
art. 13. o Gabinete do Procurador-Geral de contas é unidade administrati-
va de apoio subordinada diretamente ao Procurador-Geral de contas e tem 
por finalidade prestar-lhe assessoramento técnico e administrativo.
caPÍtULo V
do coNtroLe iNterNo
art. 14. o controle interno é órgão auxiliar, vinculado diretamente à Procu-
radoria-Geral de Contas, que tem por finalidade assegurar a eficiência, efi-
cácia e efetividade da gestão administrativa, orçamentária, financeira e pa-
trimonial do Ministério Público de Contas, cujas atribuições serão definidas 
em normativo próprio, expedido pelo colégio de Procuradores de contas.
caPÍtULo Vi 
da assessoria JUrÍdica
art. 15. a assessoria Jurídica é unidade administrativa vinculada direta-
mente à Procuradoria-Geral de Contas, tendo por finalidade assessorar e 
prestar assistência técnica jurídica ao Procurador-Geral de contas e aos 
órgãos auxiliares do Ministério Público de contas, competindo-lhe:
i - exarar parecer jurídico sobre as questões/procedimentos que lhe forem 
submetidos;
ii - examinar minutas de edital, contratos, convênios, acordos, ajustes ou 
instrumentos similares, na forma da legislação específica;
iii - exarar, quando solicitado, parecer sobre impugnações ou recursos 
interpostos em processo administrativo, inclusive os relativos a procedi-
mentos licitatórios; e
iV - promover a elaboração e revisão de minutas de atos normativos, bem 
como a realização de estudos sobre questões jurídicas, quando solicitado 
pelo Procurador-Geral de contas.
caPÍtULo Vii
das atiVidades de cHeFia e assessoraMeNto
Art. 16. Às chefias de departamentos compete:
i - Planejar, organizar, dirigir, controlar, coordenar, orientar, supervisionar, 
acompanhar e avaliar as ações e atividades necessárias ao exercício das 
competências do departamento;
ii - Promover a adequada organização interna das competências e ativida-
des do departamento, observadas as disposições legais e regulamentares;
iii - Promover a adequada distribuição e encaminhamento dos recursos, 
trabalhos, atividades, documentos e expedientes do departamento;
iV - acompanhar o cumprimento de metas e avaliar os resultados do departamento;
V - assistir ao superior hierárquico em assuntos inerentes à competência 
da sua área de atuação;
Vi - receber, transmitir, cumprir e fazer cumprir as disposições legais e 
regulamentares e as decisões do Procurador-Geral de contas;
Vii - Manter reuniões periódicas com os servidores do departamento para ana-
lisar o andamento dos trabalhos e acertar medidas adequadas à sua melhoria;
Viii - apresentar relatório das atividades desenvolvidas pelo departamento;
iX - indicar seu substituto eventual para designação pela autoridade competente;
X - Exercer outras atribuições determinadas por superior hierárquico, ato 
ou regulamento, visando a assegurar o cumprimento das políticas e dire-
trizes do Ministério Público de contas no âmbito de sua área de atuação.
Art. 17. Ao servidor formalmente designado para chefiar ou responder por deter-
minada seção ou unidade administrativa, competem, no que couber, as ativida-
des dispostas no artigo anterior, no âmbito da seção ou unidade administrativa.
art. 18. aos departamentos serão designados um chefe de departamento 
e um chefe adjunto de departamento.

§1º Não havendo servidor formalmente designado, o chefe adjunto de 
Departamento será responsável pela chefia das Seções e Unidades Admi-
nistrativas vinculadas ao seu departamento.
§2º compete ao chefe adjunto de departamento, em cumulação com suas 
atribuições originárias, substituir o chefe de departamento em suas au-
sências e impedimentos.
art. 19. as atividades de assessoramento serão escalonadas em 3 (três) 
níveis, cujas atribuições são: 
i – assessoramento Nível i: prestar assessoria, coletando e emitindo infor-
mações e operacionalizando ações previamente definidas, além de realizar 
outras tarefas conforme determinação superior;
ii – assessoramento Nível ii: prestar assessoria, realizando estudos e pes-
quisas, coletando, preparando e analisando dados técnicos, estatísticos e/
ou científicos, propondo as mudanças que julgar necessárias para o aper-
feiçoamento do fluxo de trabalho, além de realizar outras tarefas conforme 
determinação superior;
iii – assessoramento Nível iii: prestar assessoria, desenvolvendo atividades de 
planejamento, organização, avaliação, controle e orientação, emitindo pareceres, 
informações, relatórios e outras manifestações para subsidiar a tomada de deci-
sões, além de realizar outras tarefas conforme determinação superior.
caPÍtULo Viii
das FUNÇÕes de coNFiaNÇa
Art. 20. As funções de confiança previstas na Lei Estadual nº 8.596, de 
11 de janeiro de 2018, destinadas às atividades de chefia e de assessora-
mento junto aos órgãos auxiliares e de execução do Ministério Público de 
contas, serão atribuídas exclusivamente a servidores efetivos do Ministério 
Público de contas ou, ainda, de outros órgãos públicos, independentemen-
te da esfera ou poder, que estejam cedidos à instituição e não ocupem 
cargo em comissão.
Art. 21. Aos servidores expressamente designados para exercer as chefias 
de departamentos, será atribuída, preferencialmente, a função fc-3, ou 
cargo em comissão.
art. 22. Será atribuída, preferencialmente, a função fc-2 aos servidores 
expressamente designados como chefe de departamento adjunto.
art. 23. aos servidores formalmente designados para exercer as atividades 
de assessoramento nível i, ii e iii descritas no art. 18 desta portaria serão 
atribuídas, respectivamente, as funções de confiança FC-1, FC-2 e FC-3.
caPÍtULo iX
das disPosiÇÕes FiNais
art. 24. Em razão da necessidade do serviço, os servidores poderão ser for-
malmente designados a prestar suporte, temporária ou permanentemente, 
a setores diversos de sua lotação originária.
art. 25. revoga-se a Portaria n. 082/2017.
art. 26. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 1º de março de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Portaria N° 046/2022/MPc/Pa - aNeXo

(*) republicada por ter saído com incorreções na edição do diário 
Oficial nº 34.879, de 03/03/2022.

Protocolo: 767225
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MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

coNtrato
.

Núm. do contrato: nº 037/2022-MP/Pa
inexigibilidade de Licitação nº 003/2022-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa SofTPlaN 
PlaNEJaMENTo E SiSTEMaS lTda (cNPJ/Mf nº. 82.845.322/0001-04)
objeto: aquisição do licenciamento permanente do sistema SaJ MP (Siste-
ma de automação da Justiça para Ministérios Públicos).
data da assinatura: 03/03/2022.
Vigência: 04/03/2022 a 04/03/2023.
Valor global: r$8.931.677,26 (oito milhões, novecentos e trinta e um mil, 
seiscentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos).
Dotação Orçamentária: Classificação: 12101.03.091.1494.8758 - Promo-
ção e defesa dos direitos constitucionais; Elemento: 339040 – Serv. de 
Tecno. da infor. e comum – Pessoa Jurídica; fonte: 0101 – recursos ordi-
nários e 0301 – Recursos Ordinários (superávit financeiro).
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior.

Protocolo: 767058

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Número do Processo: 078/2021-sGJ-ta
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 007/2022-MP/Pa
Objeto: Aquisição de equipamentos para reprografia e encadernação, para 
uso do Serviço de Artes Gráficas do Ministério Público do Pará
critério de Julgamento: Menor preço por item
Tipo de licitação: Menor Preço
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br ou no Por-
tal da Transparência no site www.mppa.mp.br
observação: UaSG - 925980.
responsável pelo certame: angelo Nazareno costa Barbosa
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 18/03/2022
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
orçamento:
Classificação: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e Gestão
Elemento: 4490-52 – Equipamentos e Materiais Permanentes
fonte: 0101 – recursos ordinários e 0301 – recursos ordinários
ordenador responsável: dr. cESr BEcHara NadEr MaTTar JUNior – 
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 767015

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 0597/2022-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 107074/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: allaN ElTHoN dE SoUSa UcHoa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo BM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 333.324
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): rio Branco/ac
PErÍodo(S): 11/04/2022 - 14/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 16 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0604/2022-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 107020/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HENriQUE KlaUTaU dE MENdoNca
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado
MaTrÍcUla: 999.1670
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994 oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Mãe do rio/Pa
PErÍodo(S): 22/02/2022 - 23/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)

FINALIDADE: Fiscalização de Contrato - Realizar a fiscalização do Contrato 
nº 119/2021, referente à execução da reforma da PJ de Mãe do rio/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 16 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0605/2022-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 105008/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: raiMUNdo dE SoUZa MENdoNca filHo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-c-V
MaTrÍcUla: 999.298
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 21/02/2022 - 25/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - Tratar de interesse institucional 
relativo à doação de imóvel junto à Prefeitura Municipal de capanema/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 16 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0606/2022-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 107219/2022 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): igarapé-Miri/Pa, concórdia do Pará/Pa, Mãe do rio/Pa, São 
Miguel do Guamá/Pa, irituia/Pa, capitão Poço/Pa, ourém/Pa, Bonito/Pa, 
inhangapi/Pa, castanhal/Pa
PErÍodo(S): 21/02/2022 - 25/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção nas PJ´s de concórdia do Pará, capitão Poço, igarapé-Miri, Mãe 
do rio, Bonito, inhangapi, irituia, São Miguel e ourém/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 16 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0607/2022-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 107606/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alBErTo dE oliVEira GUilHErME
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-iii
MaTrÍcUla: 999.913
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Santa luzia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 22/02/2022 - 22/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais - dar cumprimento de 
diligências naquele município.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 16 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0608/2022-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 107644/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTo MiraNda BraGa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1837
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Bragança/Pa
PErÍodo(S): 17/02/2022 - 17/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - Prestar auxilio no acesso 
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ao sistema ScP para consulta de processos judiciais antigos.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 16 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0609/2022-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 107753/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaTricia GUEdES do ValE
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial
MaTrÍcUla: 999.612
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): acará/Pa
PErÍodo(S): 17/02/2022 - 17/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar vistoria e acompa-
nhamento do ITERPA na área de conflito agrário e fundiário estabelecido 
entre Território Quilombola do alto acará e Empresa agropalma, localizado 
nos municípios de acará/Tailândia.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 16 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0625/2022-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 107429/2022 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-Miri/Pa
PErÍodo(S): 22/02/2022 - 22/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistoria técnica no 
imóvel locado para funcionamento da PJ de igarapé-Miri/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 17 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0626/2022-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 107595/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GlEiciaNE riBEiro alVES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3158
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: redenção - Pa
dESTiNo(S): Santana do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 15/02/2022 - 17/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 17 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0627/2022-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 107550/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: dENilSoN SaNTiaGo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2407
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): 17/02/2022 - 18/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)

fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 17 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0628/2022-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 107476/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE ilToN liMa MorEira JUNior
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Tailândia
MaTrÍcUla: 999.2320
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Tailândia - Pa
dESTiNo(S): ananindeua/Pa
PErÍodo(S): 10/02/2022 - 28/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - realizar mutirão na PJ de ananindeua/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 17 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0629/2022-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 107301/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: WEllYToN da SilVa coSTa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3325
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): acará/Pa, Mosqueiro/Pa
PErÍodo(S): 17/02/2022 - 18/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 17 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0630/2022-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 107503/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alBErTo foNSEca loPES
carGo/fUNÇÃo: Membro integrante do Grupo de atuação Especial no 
combate ao crime organizado
MaTrÍcUla: 999.2347
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 17/02/2022 - 18/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 17 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0631/2022-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 107665/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rafaEl TrEViSaN dal BEM
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de Monte alegre
MaTrÍcUla: 999.2323
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Monte alegre - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 21/02/2022 - 25/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 17 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 0632/2022-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 107641/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rafaEl alVES coElHo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2469
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): São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 17/02/2022 - 18/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 17 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0633/2022-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 107512/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: doUGlaS GoNcalVES doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado - MP.cPcE-102.4
MaTrÍcUla: 999.3277
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 17/02/2022 - 18/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 17 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0643/2022-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 107729/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE Haroldo carNEiro MaToS
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.290
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santa Maria do Pará/Pa
PErÍodo(S): 22/02/2022 - 23/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - designado pelo corregedor-
Geral para realizar oitiva de testemunhas no âmbito do Processo adminis-
trativo disciplinar no município de Santa Maria do Pará/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0644/2022-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 107795/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: roBErTo XaViEr dE SoUZa fErrEira
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1466
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Mãe do rio/Pa
PErÍodo(S): 22/02/2022 - 23/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Henrique Klautau de Mendonça até a PJ de Mãe do rio/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 0645/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
rESolVE: TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 281/2022-MP/PGJ 
publicada no d.o.E. em 10/02/2022, protocolo 103574/2022, conforme 
abaixo relacionada:
NoME: fraNciSca SUENia fErNaNdES dE Sa
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Salinópolis
MaTrÍcUla: 999.1330
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Salinópolis
dESTiNo(S): Primavera/Pa
PErÍodo(S): 01/02/2022 - 24/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 (cinco) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0646/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 55/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 20/01/2022, protocolo 101258/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: aNGEla Maria BaliEiro QUEiroZ
carGo/fUNÇÃo: coordenador de centro de apoio operacional cível, Pro-
cessual e do cidadão (caocPc)
MaTrÍcUla: 999.452
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 21/01/2022 - 21/01/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0647/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 207/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 28/01/2022, protocolo 101662/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: roBErTo carloS SoarES fiGUEirEdo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-ii
MaTrÍcUla: 999.966
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): colares/Pa
PErÍodo(S): 28/01/2022 - 28/01/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0648/2022-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 107546/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcio HElENo aSSUNcao da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-i
MaTrÍcUla: 999.1508
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Tailândia - Pa
dESTiNo(S): Barcarena/Pa
PErÍodo(S): 21/02/2022 - 25/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Barcarena/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0649/2022-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 107133/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lorE TaTiaNa NEriS doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iV
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MaTrÍcUla: 999.1827
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: colares - Pa dESTiNo(S): Santo antônio do Tauá/Pa
PErÍodo(S): 14/02/2022 - 15/02/2022, 21/02/2022 - 22/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Santo antonio do Tauá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0650/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 186/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 28/01/2022, protocolo 102196/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: SHYrlEaNE PiNHEiro corrEa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.2653
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Breves
dESTiNo(S): Melgaço/Pa
PErÍodo(S): 01/02/2022 - 04/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0651/2022-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 107730/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: floriaNo KENJi YoKoYaMa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado - MP.cPcE-102.4
MaTrÍcUla: 999.3375
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 22/02/2022 - 22/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar visita técnica para 
fiscalização das adaptações das instalações elétricas do imóvel que irá se-
diar a PJ de igarapé-Miri/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0652/2022-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 107431/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HENriQUE KlaUTaU dE MENdoNca
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado
MaTrÍcUla: 999.1670
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São domingos do capim/Pa
PErÍodo(S): 24/02/2022 - 25/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Fiscalização de Contrato - Realizar a fiscalização do Contrato 
nº 098/2021-MP/Pa, referente o acompanhamento dos serviços de refor-
ma da nova PJ de São domingos do capim/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0653/2022-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 107738/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: clEidiSSoN roBSoN da SilVa TEiXEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3280
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 Maria do Pará/Pa
PErÍodo(S): 22/02/2022 - 23/02/2022

QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança institucional dos mem-
bros da corregedoria-Geral na realização de oitiva de testemunhas no mu-
nicípio de Santa Maria do Pará/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0654/2022-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 107983/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: dENilSoN SaNTiaGo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2407
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): Marapanim/Pa
PErÍodo(S): 16/12/2021 - 17/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0655/2022-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 107985/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GErSoN alBErTo dE fraNca
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de limoeiro do ajuru
MaTrÍcUla: 999.2695
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: limoeiro do ajuru - Pa
dESTiNo(S): Pacajá/Pa PErÍodo(S): 28/09/2021 - 01/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0656/2022-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 107643/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS HiroYUKi NaGaNo NiSHida
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3273
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): Marabá/Pa, redenção/Pa
PErÍodo(S): 21/02/2022 - 25/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Fiscalização de Contrato - Realizar a fiscalização do contrato 
nº 058/2019, que tem por objeto a manutenção preventiva e corretiva dos 
sistemas de detecção e central de alarme de incêndio na PJ de redenção/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0657/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 336/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 10/02/2022, protocolo 103651/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: alTiNo raNiEri JUNior
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar ii - cPc-MP-GM ii
MaTrÍcUla: 999.3264
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): Marabá/Pa, itupiranga/Pa, São Geraldo do araguaia/Pa, ca-
naã dos carajás/Pa
PErÍodo(S): 13/02/2022 - 18/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 0658/2022-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 107549/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: allaN ElTHoN dE SoUSa UcHoa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo BM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 333.324
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): 17/02/2022 - 18/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 21 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0661/2022-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 107977/2022 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): altamira/Pa
PErÍodo(S): 16/02/2022 - 04/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 16 e 1/2 (dez e seis e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme - Realizar ser-
viços pertinentes ao monitoramento do Gabinete Militar na PJ de altamira/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 21 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0662/2022-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 107797/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo TraVaSSoS da roSa BraGa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor da corrEGEdoria-GEral do MiNiSTErio PUBlico
MaTrÍcUla: 999.1749
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santa Maria do Pará/Pa
PErÍodo(S): 22/02/2022 - 23/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o Promotor de Jus-
tiça/assessor, dr. Haroldo carneiro Matos, na oitiva de testemunhas no 
município de Santa Maria do Pará/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 21 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0663/2022-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 107664/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNYllo PoMPEU colarES
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.1454
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 22/02/2022 - 25/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 21 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 0664/2022-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 108042/2022 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): Salinópolis/Pa, São Miguel do Guamá/Pa
PErÍodo(S): 24/02/2022 - 25/02/2022, 04/03/2022 - 04/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial - realizar estudos psicossociais com 
emissão de relatórios nos municípios de Salinópolis e São Miguel do Guamá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 21 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0665/2022-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 107696/2022 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): Barcarena/Pa
PErÍodo(S): 08/03/2022 - 08/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 21 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0666/2022-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 107732/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: iSMaYlE doS SaNToS GaMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3233
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 Maria do Pará/Pa
PErÍodo(S): 22/02/2022 - 23/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança institucional dos mem-
bros da corregedoria-Geral na realização de oitiva de testemunhas no mu-
nicípio de Santa Maria do Pará/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 21 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0667/2022-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 107883/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aUrilENE lEao diaS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-B-i
MaTrÍcUla: 999.1600
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 11/03/2022 - 11/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Visita e inspeção em abrigo - realizar inspeção ao espaço de 
acolhimento do município de igarapé-Miri/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 21 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 0668/2022-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 107934/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUla caroliNE NUNES MacHado
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Paragominas
MaTrÍcUla: 999.2330
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Paragominas - Pa
dESTiNo(S): ipixuna do Pará/Pa
PErÍodo(S): 09/03/2022 - 09/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 21 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0669/2022-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 107667/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciSca SUENia fErNaNdES dE Sa
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Salinópolis
MaTrÍcUla: 999.1330
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Salinópolis - Pa
dESTiNo(S): Primavera/Pa
PErÍodo(S): 07/03/2022 - 10/03/2022, 13/03/2022 - 14/03/2022, 
22/03/2022 - 24/03/2022, 28/03/2022 - 28/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 (cinco) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 21 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0670/2022-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 107784/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE GUilHErME da rocHa loBaTo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-V
MaTrÍcUla: 999.559
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa, concórdia do Pará/Pa, Mãe do rio/Pa, São 
Miguel do Guamá/Pa, irituia/Pa, capitão Poço/Pa, ourém/Pa, Bonito/Pa, 
inhangapi/Pa, castanhal/Pa
PErÍodo(S): 21/02/2022 - 25/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Junivaldo da Silva Nonato até os municípios de igarapé-Miri/Pa, 
concórdia do Pará/Pa, Mãe do rio/Pa, São Miguel do Guamá/Pa, irituia/
Pa, capitão Poço/Pa, ourém/Pa, Bonito/Pa, inhangapi/Pa, castanhal/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 21 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0679/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 170/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 28/01/2022, protocolo 101834/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: aNGEla Maria BaliEiro QUEiroZ
carGo/fUNÇÃo: coordenador de centro de apoio operacional cível, Pro-
cessual e do cidadão (caocPc)
MaTrÍcUla: 999.452
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): Santa izabel do Pará/Pa
PErÍodo(S): 04/02/2022 - 04/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: ( ) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
BElÉM/Pa , 21 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 0680/2022-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 108006/2022 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): Santa luzia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 22/02/2022 - 22/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir o servi-
dor carlos alberto de oliveira Guilherme até o município de Santa luzia do Pará/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 21 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0681/2022-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 107941/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GErSoN alBErTo dE fraNca
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de limoeiro do ajuru
MaTrÍcUla: 999.2695
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: limoeiro do ajuru - Pa
dESTiNo(S): Pacajá/Pa
PErÍodo(S): 14/09/2021 - 17/09/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 21 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0682/2022-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 107657/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE ilToN liMa MorEira JUNior
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Tailândia
MaTrÍcUla: 999.2320
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Tailândia - Pa
dESTiNo(S): ananindeua/Pa
PErÍodo(S): 01/03/2022 - 11/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 (seis) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - realizar mutirão na 2ª PJ de Meio ambiente, Patri-
mônio cultural, Habitação, Urbanismo, consumidor, fundações e Entidades 
de interesse Social de ananindeua/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 21 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 766712
Portaria Nº 0490/2022-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 106774/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EMaNoEl JorGE TEiXEira alVES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2650
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): Ponta de Pedras/Pa
PErÍodo(S): 14/02/2022 - 18/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme - Realizar a manuten-
ção no sistema de alarme que se encontra inoperante na PJ de Ponta de Pedras/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 14 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 0491/2022-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 106877/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSiValdo NUNES PiNHEiro
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.168
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: Marabá - Pa
dESTiNo(S): São Geraldo do araguaia/Pa, ipixuna do Pará/Pa
PErÍodo(S): 20/02/2022 - 24/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 14 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0492/2022-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 104776/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNdrEa Mara ciccio
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-i
MaTrÍcUla: 999.1660
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): foz do iguaçu/Pr
PErÍodo(S): 29/03/2022 - 01/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar do “17º 
congresso Brasileiro de Pregoeiros” a ser realizado na cidade de foz do iguaçu/Pr.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 14 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0493/2022-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 106800/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciSco ViEira dE araUJo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-i
MaTrÍcUla: 999.1231
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): São João de Pirabas/Pa
PErÍodo(S): 21/02/2022 - 25/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção na PJ de São João de Pirabas/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 14 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0494/2022-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 104787/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNGElo NaZarENo coSTa BarBoSa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-i
MaTrÍcUla: 999.1640
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): foz do iguaçu/Pr
PErÍodo(S): 29/03/2022 - 01/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar do “17º 
congresso Brasileiro de Pregoeiros” a ser realizado na cidade de foz do iguaçu/Pr.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 14 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 0495/2022-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 106777/2022 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): Ponta de Pedras/Pa
PErÍodo(S): 14/02/2022 - 18/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme - Realizar 
a manutenção no sistema de alarme que se encontra inoperante na PJ de 
Ponta de PedrasPa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 14 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0496/2022-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 106799/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTa ValEria PiNTo cardoSo
carGo/fUNÇÃo: 5o Promotor de Justiça de altamira
MaTrÍcUla: 999.1542
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Senador José Porfírio/Pa
PErÍodo(S): 08/02/2022 - 08/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: audiência Judicial agrária
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 14 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0497/2022-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 107063/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MUllEr MarQUES SiQUEira
carGo/fUNÇÃo: Membro integrante do Grupo de atuação Especial no 
combate ao crime organizado
MaTrÍcUla: 999.2464
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): rio Branco/ac
PErÍodo(S): 11/04/2022 - 14/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 14 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0518/2022-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 107068/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: THiaGo riBEiro SaNaNdrES
carGo/fUNÇÃo: Membro integrante do Grupo de atuação Especial no 
combate ao crime organizado
MaTrÍcUla: 999.2516
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): rio Branco/ac
PErÍodo(S): 11/04/2022 - 14/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 14 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 0519/2022-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 107062/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNa Maria MaGalHaES dE carValHo
carGo/fUNÇÃo: coordenador do Grupo de atuação Especial no combate 
ao crime organizado (GaEco)
MaTrÍcUla: 999.838
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): rio Branco/ac
PErÍodo(S): 11/04/2022 - 14/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 14 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0520/2022-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 106172/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PEdro GlEUciaNio fariaS MorEira
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.916 fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual 
n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa, Terra Santa/Pa
PErÍodo(S): 22/02/2022 - 25/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 14 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0521/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 33/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 20/01/2022, protocolo 100663/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: rEGiNaldo cESar liMa alVarES
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.1345
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal
dESTiNo(S): Vigia/Pa
PErÍodo(S): 24/01/2022 - 28/01/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 14 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0522/2022-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 106190/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alTiNo raNiEri JUNior
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar ii - cPc-MP-GM ii
MaTrÍcUla: 999.3264
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): Santarém/Pa, Terra Santa/Pa
PErÍodo(S): 22/02/2022 - 25/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 14 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0523/2022-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 106520/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTo alBUQUErQUE cHaVES
carGo/fUNÇÃo: TEcNico ESPEcialiZado - ENGENHEiro - aTE-a-i

MaTrÍcUla: 999.1675
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa, alenquer/Pa, Óbidos/Pa
PErÍodo(S): 22/02/2022 - 25/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Fiscalização de Contrato - Realizar a fiscalização dos con-
tratos n.º 135 e 136/2021, referente aos serviços de reforma das PJ´s de 
alenquer e Óbidos/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 14 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0524/2022-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 106676/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaUro BiTTENcoUrT diaS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-i
MaTrÍcUla: 999.1648
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 21/02/2022 - 23/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviço de repa-
ro na cobertura da PJ de Santarém/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 14 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0525/2022-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 107135/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ociralVa dE SoUZa fariaS TaBoSa
carGo/fUNÇÃo: 5o Promotor de Justiça de Execuções Penais, Penas e 
Medidas alternativas de Belém
MaTrÍcUla: 803.037
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa, itaituba/Pa
PErÍodo(S): 16/02/2022 - 23/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 14 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0526/2022-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 107266/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcio dE alMEida fariaS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Baião
MaTrÍcUla: 999.2515
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Baião - Pa
dESTiNo(S): cametá/Pa
PErÍodo(S): 17/02/2022 - 25/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 (seis) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 14 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0536/2022-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 106813/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ElciMar BarBoSa doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.878
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): floresta do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 22/02/2022 - 24/02/2022



118  diário oficial Nº 34.880 Sexta-feira, 04 DE MARÇO DE 2022

QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial - realizar estudo psicossocial com 
emissão de relatório referente ao caso de idosos em possível situação de abandono.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 14 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0537/2022-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 106791/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: raMoN fUrTado SaNToS
carGo/fUNÇÃo: 10o Promotor de Justiça de Santarém
MaTrÍcUla: 999.1557
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): almeirim/Pa
PErÍodo(S): 14/02/2022 - 17/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 14 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0562/2022-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 107218/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: criSPiM riBEiro dE alMEida filHo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1275
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa, concórdia do Pará/Pa, Mãe do rio/Pa, São 
Miguel do Guamá/Pa, irituia/Pa, capitão Poço/Pa, ourém/Pa, Bonito/Pa, 
inhangapi/Pa, castanhal/Pa
PErÍodo(S): 21/02/2022 - 25/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção nas PJs de concórdia do Pará, capitão Poço, igarapé-Miri, Mãe do 
rio, Bonito, inhangapi, irituia, São Miguel e ourém/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 15 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0563/2022-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 107411/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Maria lUciNEidE BarBoSa MoNTEiro
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.617
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Maracanã/Pa, capanema/Pa
PErÍodo(S): 04/03/2022 - 04/03/2022, 08/03/2022 - 10/03/2022, 15/03/2022 
- 15/03/2022, 17/03/2022 - 17/03/2022, 22/03/2022 - 22/03/2022, 24/03/2022 
- 24/03/2022, 29/03/2022 - 29/03/2022, 31/03/2022 - 31/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 (cinco) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial - realizar visita técnica nos mu-
nicípios de Maracanã e Capanema, para fins de elaboração de estudo social.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 15 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0564/2022-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 107390/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adilSoN GoMES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-iii
MaTrÍcUla: 999.375
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa
PErÍodo(S): 15/02/2022 - 15/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 

o servidor Henrique Klautau de Mendonça até a PJ de Vigia/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 15 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0565/2022-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 107258/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Maria do carMo aNdioN fariaS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial
MaTrÍcUla: 999.1745
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 21/02/2022 - 21/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar da reunião sobre a produção 
e comercialização de palmito de açaí no município de igarapé-Miri/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 15 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0566/2022-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 107409/2022 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): Belém/Pa, altamira/Pa, Vitória do Xingu/Pa, Senador José Porfírio/Pa
PErÍodo(S): 23/02/2022 - 25/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de Sessão do Tribunal do Júri a 
ser realizada na comarca de Senador José Porfírio/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 15 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0567/2022-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 107069/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo rodriGo daS cHaGaS loPES
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial
MaTrÍcUla: 999.1888
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): rio Branco/ac
PErÍodo(S): 11/04/2022 - 14/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 15 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0568/2022-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 107240/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aliNNE NaSSar PalMEira oliVEira
carGo/fUNÇÃo: TEcNico ESPEcialiZado - ENGENHEiro - aTE-a-i
MaTrÍcUla: 999.3332
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 21/02/2022 - 23/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 15 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 0569/2022-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 106981/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcoS ViNiciUS GUErra fErrEira
carGo/fUNÇÃo: cHEfE dE aPoio daS ProMoToriaS do iNTErior
MaTrÍcUla: 999.962
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): Gurupá/Pa
PErÍodo(S): 20/02/2022 - 25/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ de Gurupá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 15 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0570/2022-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 107255/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ ricardo PiNHo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado
MaTrÍcUla: 999.523
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): cametá/Pa
PErÍodo(S): 17/02/2022 - 18/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Fiscalização de Contrato - Realizar a fiscalização do Contrato 
nº 063/2021, referente à execução da construção da nova PJ de cametá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 15 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0571/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 150/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 10/02/2022, protocolo 100817/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: carMEN BUrlE da MoTa dE frEiTaS
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça com atribuições Gerais de Belém
MaTrÍcUla: 999.823
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): fortaleza/cE
PErÍodo(S): 26/01/2022 - 28/01/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 15 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0572/2022-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 107235/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: oSValdiNo liMa dE SoUSa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de faro
MaTrÍcUla: 999.2751
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: faro - Pa
dESTiNo(S): Óbidos/Pa
PErÍodo(S): 09/02/2022 - 18/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - realizar mutirão na PJ de Óbidos/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 16 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0573/2022-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 102902/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSEli do Socorro da SilVa PiNTo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2551
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: redenção - Pa
dESTiNo(S): Santana do araguaia/Pa

PErÍodo(S): 18/01/2022 - 20/01/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 16 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0574/2022-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 102334/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MoNica criSTiNa GoNcalVES MElo da rocHa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Santo antônio do Tauá
MaTrÍcUla: 999.1679
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santo antônio do Tauá - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 01/12/2021 - 01/12/2021, 13/12/2021 - 13/12/2021, 
15/12/2021 - 15/12/2021, 17/12/2021 - 17/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 16 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0575/2022-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 107513/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNa Maria MaGalHaES dE carValHo
carGo/fUNÇÃo: coordenador do Grupo de atuação Especial no combate 
ao crime organizado (GaEco)
MaTrÍcUla: 999.838
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 17/02/2022 - 18/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 16 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0576/2022-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 107535/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HElio rodriGUES lEMoS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1182 fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual 
n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Maracanã/Pa
PErÍodo(S): 04/03/2022 - 04/03/2022, 09/03/2022 - 09/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora Maria lucineide Barbosa Monteiro até a PJ de Maracanã/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 16 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0577/2022-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 107377/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUlo SErGio rodriGUES liMa
carGo/fUNÇÃo: TEc. a. SiST. - SUP. a BaNco dE dadoS - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1134
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Belo Horizonte/MG
PErÍodo(S): 22/02/2022 - 24/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Parti-
cipar do “Encontro Nacional de Tecnologia e inovação dos Ministério 
Públicos – Desafio da Segurança da Informação: Tecnologia, Estratégia 
e cultura – ENaSTic, que ocorrerá em Belo HorizonteMG.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 16 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 0578/2022-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 107562/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JaNE clEidE SilVa SoUZa
carGo/fUNÇÃo: 10o Promotor de Justiça de Marabá
MaTrÍcUla: 999.1332
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): São Geraldo do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 15/02/2022 - 16/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 16 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0579/2022-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 107275/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaTricia carValHo MEdrado aSSMaNN
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de 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, Parauapebas/Pa, Eldorado dos carajás/Pa
PErÍodo(S): 12/03/2022 - 19/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de Sessão do Tribunal do Juri na 
comarca de Eldorado dos carajás/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 16 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0580/2022-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 107153/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE raiMUNdo NEVES JardiM
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iii
MaTrÍcUla: 999.2595
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): Melgaço/Pa
PErÍodo(S): 07/03/2022 - 11/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ de Melgaço/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 16 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0581/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 106/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 20/01/2022, protocolo 100938/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: alTiNo raNiEri JUNior
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar ii - cPc-MP-GM ii
MaTrÍcUla: 999.3264
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): Benevides/Pa, igarapé-açu/Pa
PErÍodo(S): 14/01/2022 - 14/01/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 16 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0582/2022-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 107458/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUla caroliNE NUNES MacHado
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Paragominas
MaTrÍcUla: 999.2330

fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Paragominas - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Breves/Pa
PErÍodo(S): 12/03/2022 - 17/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 16 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0583/2022-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 106417/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcio dE oliVEira MENdES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-i
MaTrÍcUla: 999.1500
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, acará/Pa
PErÍodo(S): 17/02/2022 - 18/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 16 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0584/2022-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 107397/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lENa VEiGa E SilVa aNdradE
carGo/fUNÇÃo: TEc. a. SiST. - SUP. a BaNco dE dadoS - aTc-a-iii
MaTrÍcUla: 999.2761
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Belo Horizonte/MG
PErÍodo(S): 22/02/2022 - 24/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “Encontro Nacional de Tecnologia e inovação dos Ministérios Públicos 
– Desafios da Segurança da Informação: Tecnologia, Estratégia e Cultura – 
ENaSTic”, a ser realizado na cidade de Belo Horizonte/MG.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 16 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0585/2022-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 107466/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ ricardo PiNHo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado
MaTrÍcUla: 999.523
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, São Geraldo do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 22/02/2022 - 23/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Fiscalização de Contrato - Realizar fiscalização, vistoria e me-
dição do contrato nº. 022/2021, referente a execução da obra da nova PJ 
de São Geraldo do araguaia.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 16 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0586/2022-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 107520/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: odElio diViNo Garcia JUNior
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de ourilândia do Norte
MaTrÍcUla: 999.2841
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
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oriGEM: ourilândia do Norte - Pa
dESTiNo(S): São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 17/02/2022 - 18/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 16 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0596/2022-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 107471/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: faBricio JoSE BarroSo SaldaNHa
carGo/fUNÇÃo: dirETor dE dEParTaMENTo
MaTrÍcUla: 999.2274
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Belo Horizonte/MG
PErÍodo(S): 22/02/2022 - 24/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “Encontro Nacional de Tecnologia e inovação dos Ministérios Públicos 
- Desafios da Segurança da Informação: Tecnologia, Estratégia e Cultura - 
ENaSTic”, a ser realizado na cidade de Belo Horizonte/MG.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 16 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 02 de 
dezembro de 2021
Portaria Nº 4331/2021-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 138377/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciSca SUENia fErNaNdES dE Sa
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Salinópolis
MaTrÍcUla: 999.1330
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Salinópolis - Pa
dESTiNo(S): ourém/Pa
PErÍodo(S): 01/12/2021 - 03/12/2021, 06/12/2021 - 07/12/2021, 
10/12/2021 - 10/12/2021, 13/12/2021 - 14/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 (seis) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 29 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 766703
Portaria Nº 0304/2022-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 102538/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PEdro GlEUciaNio fariaS MorEira
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.916
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, itupiranga/Pa, São Geraldo do araguaia/Pa, ca-
naã dos carajás/Pa
PErÍodo(S): 13/02/2022 - 18/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 01 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0454/2022-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 104959/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcElo rodriGUES doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1153
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa

PErÍodo(S): 10/02/2022 - 12/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Fiscalização de Contrato - Realizar a fiscalização do contrato referente 
à prestação de serviços de manutenção das áreas verdes da PJ de Tucuruí/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 10 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0455/2022-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 106742/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adriaNa PaSSoS fErrEira
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de abaetetuba
MaTrÍcUla: 999.1694
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): acará/Pa
PErÍodo(S): 27/01/2022 - 27/01/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 10 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0456/2022-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 106646/2022 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): Santa izabel do Pará/Pa, São Miguel do Guamá/Pa, Mosqueiro/Pa
PErÍodo(S): 14/02/2022 - 14/02/2022, 17/02/2022 - 18/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: audiência Judicial agrária
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 10 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0457/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 3212/2021-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 06/10/2021, protocolo 130525/2021, conforme abaixo relacionada:
NoME: lUZiaNa BaraTa daNTaS
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.831
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 17/10/2021 - 22/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 10 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0458/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 3278/2021-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 08/10/2021, protocolo 131632/2021, conforme abaixo relacionada:
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
dESTiNo(S): Benevides/Pa, Santa luzia do Pará/Pa, Belém/Pa, Salvaterra/Pa
PErÍodo(S): 15/10/2021 - 26/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: audiência Judicial agrária
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 10 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 0459/2022-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 106756/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adriaNa PaSSoS fErrEira
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de abaetetuba
MaTrÍcUla: 999.1694
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 31/01/2022 - 02/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 10 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0466/2022-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 106056/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdEr GoMES dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
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, Jacundá/Pa, Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 13/02/2022 - 17/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir o PJ 
Erick ricardo de Souza fernandes até os municípios de Jacundá e Parauapebas/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 10 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0467/2022-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 106605/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciorliS frEiTaS ViaNa
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1230
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): São domingos do capim/Pa
PErÍodo(S): 21/02/2022 - 21/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
FINALIDADE: Entrega de notificação - Dar cumprimento de diligências na-
quele município.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 10 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0468/2022-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 106123/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: dircEU SaNToS SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-i
MaTrÍcUla: 999.1490
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): floresta do araguaia/Pa, conceição do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 15/02/2022 - 17/02/2022, 21/02/2022 - 21/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora Elcimar Barbosa dos Santos até os municípios de floresta do 
araguaia e conceição do araguaia/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 10 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 0469/2022-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 105705/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ElciMar BarBoSa doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.878
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): floresta do araguaia/Pa, conceição do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 15/02/2022 - 17/02/2022, 21/02/2022 - 21/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial - realizar estudo psicos-
social de pessoa com transtorno mental em situação de violação de direitos 
nos municípios de floresta do araguaia e conceição do araguaia/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 10 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0470/2022-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 105698/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNUEl dE JESUS VilariNHo MoNTEiro
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1347
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Tailândia - Pa
dESTiNo(S): Barcarena/Pa
PErÍodo(S): 14/02/2022 - 18/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Barcarena/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 10 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0471/2022-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 106892/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: dircEU SaNToS SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-i
MaTrÍcUla: 999.1490
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): floresta do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 22/02/2022 - 24/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir a ser-
vidora Elcimar Barbosa dos Santos até o município de floresta do araguaia/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 10 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0472/2022-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 102568/2022 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): Marabá/Pa, itupiranga/Pa, São Geraldo do araguaia/Pa, ca-
naã dos carajás/Pa
PErÍodo(S): 13/02/2022 - 18/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 10 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 0473/2022-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 105761/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEl MENEZES BarroS
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de Santa izabel do Pará
MaTrÍcUla: 999.1339
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santa izabel do Pará - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Santarém/Pa
PErÍodo(S): 14/02/2022 - 23/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 10 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0474/2022-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 106386/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ lUdUVico dE alMEida
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-c-iV
MaTrÍcUla: 999.347
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 21/02/2022 - 23/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de re-
paros na cobertura da PJ de Santarém/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 11 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0475/2022-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 102603/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNdErSoN lUiZ liMa doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-i
MaTrÍcUla: 999.1504
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, redenção/Pa
PErÍodo(S): 22/02/2022 - 25/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de missão sigilosa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 11 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0476/2022-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 106414/2022 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, acará/Pa
PErÍodo(S): 17/02/2022 - 18/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 11 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0486/2022-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 105561/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaYlor coSTa lEdo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado
MaTrÍcUla: 999.1716
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa

PErÍodo(S): 16/02/2022 - 18/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 11 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0488/2022-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 106028/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HENriQUE KlaUTaU dE MENdoNca
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado
MaTrÍcUla: 999.1670
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa
PErÍodo(S): 15/02/2022 - 15/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
FINALIDADE: Fiscalização de Contrato - Realizar a fiscalização do contrato 
nº 031/2021 MP/Pa, referente aos serviços de reforma da PJ de Vigia/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 14 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0489/2022-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 106067/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: roBErTo carloS SoarES fiGUEirEdo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-ii
MaTrÍcUla: 999.966
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 21/02/2022 - 21/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 14 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 16 de 
novembro de 2021
Portaria Nº 3931/2021-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 135272/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Maria do carMo aNdioN fariaS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial
MaTrÍcUla: 999.1745
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, Marabá/Pa, redenção/Pa
PErÍodo(S): 19/11/2021 - 19/11/2021, 22/11/2021 - 26/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 (cinco) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 11 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 766701
Portaria Nº 0683/2022-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 107939/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alVES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1846
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 24/02/2022 - 24/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar manutenção nos 
computadores da PJ de Parauapebas/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 21 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 0684/2022-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 107839/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HElio rodriGUES lEMoS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1182
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 21/02/2022 - 23/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Edson Gomes de aguiar Silva até a PJ de concórdia do Pará/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 21 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0685/2022-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 107831/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdSoN GoMES dE aGUiar SilVa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.2376
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 21/02/2022 - 23/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar a instalação de 
switch de rede, conectar impressora à rede, bem como verificar computa-
dores sem internet daquela PJ.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 21 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0686/2022-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 101535/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SUEllEN BarBoSa coUTiNHo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE PriMEira ENTr
MaTrÍcUla: 999.2875
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: limoeiro do ajuru - Pa
dESTiNo(S): Pacajá/Pa
PErÍodo(S): 06/12/2021 - 10/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o PJ na realização de 
peças judiciais/extrajudiciais da PJ de Pacajá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 21 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0687/2022-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 107166/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: darlENE dE faTiMa NEVES JardiM
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1424
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): Gurupá/Pa
PErÍodo(S): 05/03/2022 - 12/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Gurupá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 21 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 0688/2022-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 107072/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: KlEBEr JoSE PaiXao araUJo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.906
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Bragança - Pa
dESTiNo(S): Viseu/Pa
PErÍodo(S): 21/02/2022 - 25/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ de Viseu/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 21 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0693/2022-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 107954/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ElY SoraYa SilVa cEZar
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de capanema
MaTrÍcUla: 999.1698
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): capitão Poço/Pa
PErÍodo(S): 16/02/2022 - 16/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 21 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0694/2022-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 108235/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GErSoN alBErTo dE fraNca
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de limoeiro do ajuru
MaTrÍcUla: 999.2695
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: limoeiro do ajuru - Pa
dESTiNo(S): Pacajá/Pa
PErÍodo(S): 14/02/2022 - 18/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 21 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0695/2022-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 108237/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GErSoN alBErTo dE fraNca
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de limoeiro do ajuru
MaTrÍcUla: 999.2695
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: limoeiro do ajuru - Pa
dESTiNo(S): Mocajuba/Pa
PErÍodo(S): 26/10/2021 - 27/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 21 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 0696/2022-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 107942/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE alVES rEiS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1190
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 24/02/2022 - 24/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviço de reparo no ba-
nheiro feminino do 1º andar do prédio onde funcionam as PJ´s de Parauapebas/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 21 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0697/2022-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 108162/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ElciMar BarBoSa doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.878
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): Xinguara/Pa
PErÍodo(S): 14/03/2022 - 17/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial - realizar estudo psicos-
social com emissão de relatório, para apurar suposto caso de vulnerabilida-
de de pessoa com problemas de saúde mental naquele município.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 21 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0698/2022-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 108236/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GErSoN alBErTo dE fraNca
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de limoeiro do ajuru
MaTrÍcUla: 999.2695
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: limoeiro do ajuru - Pa
dESTiNo(S): Pacajá/Pa
PErÍodo(S): 29/11/2021 - 03/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 21 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0699/2022-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 107885/2022 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): 25/02/2022 - 25/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de re-
paros no cabeamento de internet da sala do apoio e do gabinete da PJ de 
Barcarena/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 21 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 0700/2022-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 107646/2022 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): Bragança/Pa
PErÍodo(S): 17/02/2022 - 17/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor renato Miranda Braga até a PJ de Bragança/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 21 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0701/2022-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 108207/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
carGo/fUNÇÃo: corregedor-Geral do Ministério Público
MaTrÍcUla: 601.799
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 03/03/2022 - 05/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - realizar correição ordinária nos 
cargos das PJ´s de capanema/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 21 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0702/2022-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 108208/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE Haroldo carNEiro MaToS
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.290
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 03/03/2022 - 05/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - assessorar o corregedor-Geral do 
MPPa na realização de correição ordinária nos cargos das PJ´s de capanema/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 21 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0704/2022-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 108126/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daVid TErcEiro NUNES PiNHEiro
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Monte alegre
MaTrÍcUla: 999.2335
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Monte alegre - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa, oriximiná/Pa
PErÍodo(S): 14/03/2022 - 18/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - realizar mutirão na PJ de oriximiná/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 21 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 0705/2022-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 107901/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: faBio MiraNda doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-ii
MaTrÍcUla: 999.2712
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): Barcarena/Pa
PErÍodo(S): 25/02/2022 - 25/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s) fiNalidadE: reparos 
em bens móveis/imóveis - realizar serviço de reparo no cabeamento de 
internet da PJ de Barcarena/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 21 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0706/2022-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 107987/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaTricia carValHo MEdrado aSSMaNN
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de 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, Paragominas/Pa, ipixuna do Pará/Pa
PErÍodo(S): 20/03/2022 - 26/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de Sessão do Tribunal do Júri a 
ser realizada nas comarcas de Paragominas e ipixuna do Pará/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 21 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0707/2022-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 108141/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alaN JoHNNES lira fEiToSa
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de crimes contra a ordem Tri-
butária de Belém
MaTrÍcUla: 999.2349
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): dom Eliseu/Pa
PErÍodo(S): 20/02/2022 - 26/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - realizar mutirão na PJ de dom Eliseu/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 21 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0717/2022-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 108310/2022 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): Belém/Pa, Marabá/Pa, Xinguara/Pa
PErÍodo(S): 15/03/2022 - 24/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 22 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 0719/2022-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 108328/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ViViaNE loBaTo SoBral
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.821
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 15/03/2022 - 18/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - Prestar assessoria na realização 
de correição ordinária, orientação funcional e devolutiva de escuta social 
de 2021, na região administrativa Nordeste iii (aurora do Pará, dom Eli-
seu, ipixuna do Pará, Mãe do rio, Paragominas, Ulianópolis e Tomé-açu).
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0720/2022-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 108316/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE Haroldo carNEiro MaToS
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.290
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 13/03/2022 - 19/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - Prestar assessoria na realização 
de correição ordinária, orientação funcional e devolutiva de escuta social 
de 2021, na região administrativa Nordeste iii (aurora do Pará, dom Eli-
seu, ipixuna do Pará, Mãe do rio, Paragominas, Ulianópolis e Tomé-açu).
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 22 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0721/2022-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 108319/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUZiaNa BaraTa daNTaS
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.831
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 15/03/2022 - 18/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - Prestar assessoria na realização 
de correição ordinária, orientação funcional e devolutiva de escuta social 
de 2021, na região administrativa Nordeste iii (aurora do Pará, dom Eli-
seu, ipixuna do Pará, Mãe do rio, Paragominas, Ulianópolis e Tomé-açu).
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0722/2022-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 107649/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: NadilSoN PorTilHo GoMES
carGo/fUNÇÃo: 7o Promotor de Justiça com atribuições Gerais de Belém
MaTrÍcUla: 999.842
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Juruti/Pa
PErÍodo(S): 18/02/2022 - 25/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 22 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 0723/2022-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 108338/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lEaNE BarroS fiUZa dE MEllo
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.269
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 16/03/2022 - 17/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - Prestar assessoria na realização 
de correição ordinária, orientação funcional e devolutiva de escuta social 
de 2021, na região administrativa Nordeste iii (aurora do Pará, dom Eli-
seu, ipixuna do Pará, Mãe do rio, Paragominas, Ulianópolis e Tomé-açu).
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0724/2022-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 108309/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
carGo/fUNÇÃo: corregedor-Geral do Ministério Público
MaTrÍcUla: 601.799
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa, aurora do Pará/Pa, dom Eliseu/Pa, ipixuna 
do Pará/Pa, Mãe do rio/Pa, Ulianópolis/Pa, Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 13/03/2022 - 19/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - realizar correição ordinária, 
orientação funcional e devolutiva de escuta social de 2021, na região ad-
ministrativa Nordeste iii (aurora do Pará, dom Eliseu, ipixuna do Pará, 
Mãe do rio, Paragominas, Ulianópolis e Tomé-açu).
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0725/2022-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 107651/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdEMir JUNior GoMES SalGado
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo BM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3387
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): Marabá/Pa, redenção/Pa
PErÍodo(S): 21/02/2022 - 25/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Fiscalização de Contrato - Prestar auxilio na fiscalização do 
objeto do contrato nº 058/2019, 2º termo Aditivo pelo fiscal de contrato 
na PJ de de redenção/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0726/2022-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 108524/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MoNica do Socorro THoMPSoN dE MoraiS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.3430
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Nova ipixuna/Pa
PErÍodo(S): 04/03/2022 - 04/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial - realizar visita com 
emissão de relatório, com objetivo de apurar suposta situação de vulnera-
bilidade de pessoa com deficiência no município de Nova Ipixuna/PA.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 0730/2022-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 107975/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: KrUcHEUSKY WErBESoN diNiZ alENcar
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2872
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): altamira/Pa
PErÍodo(S): 16/02/2022 - 04/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 16 e 1/2 (dez e seis e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 23 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0731/2022-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 108217/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: iSMaYlE doS SaNToS GaMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3233
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): capanema/Pa
PErÍodo(S): 03/03/2022 - 05/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança dos Membros deste Par-
quet durante a correição ordinária nos cargos das PJ´s de capanema/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 23 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0732/2022-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 108382/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: clEidiSSoN roBSoN da SilVa TEiXEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3280
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): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 13/03/2022 - 19/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança dos Membros deste 
Parquet durante a correição ordinária nos cargos das PJ´s da região ad-
ministrativa Nordeste iii (aurora do Pará, dom Elizeu, ipixuna do Pará, 
Mãe do rio, Paragominas, Ulianópolis e Tomé-açu).
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 23 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0733/2022-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 108540/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: oZilEa SoUZa coSTa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.884
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): São João do araguaia/Pa, dom Eliseu/Pa, rondon do Pará/
Pa, Brejo Grande do araguaia/Pa, Palestina do Pará/Pa
PErÍodo(S): 08/03/2022 - 10/03/2022, 17/03/2022 - 17/03/2022, 
31/03/2022 - 31/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: Visita e inspeção em abrigo - realizar visita periódica ao 
espaço de acolhimento municipal e emitir relatório sobre as condições de 
funcionamento do referido abrigo.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 23 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 0734/2022-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 108453/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JErffSoN lEMoS TorTola
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial do iNTErior
MaTrÍcUla: 999.1189
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Palestina do Pará/Pa
PErÍodo(S): 08/03/2022 - 08/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar visita técnica para avaliar a 
estrutura física do prédio do Espaço acolhimento de Palestina do Pará/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 23 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0735/2022-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 107794/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aBSalao rocHa do NaSciMENTo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1353
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 21/02/2022 - 25/02/2022
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 o município de capanema/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 23 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0736/2022-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 108305/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: dircEU SaNToS SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-i
MaTrÍcUla: 999.1490
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): Xinguara/Pa
PErÍodo(S): 14/03/2022 - 17/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora Elcimar Barbosa dos Santos até o município de Xinguara/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 23 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0737/2022-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 108351/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTo MiraNda BraGa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1837
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 10/03/2022 - 11/03/2022, 13/03/2022 - 17/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 (seis) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar a instalação, 
manutenção e configuração dos equipamentos de informática na PJ de Pa-
ragominas e no auditório em local externo a PJ para realização de
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 23 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 0738/2022-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 108251/2022 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): Salinópolis/Pa, São Miguel do Guamá/Pa
PErÍodo(S): 24/02/2022 - 25/02/2022, 03/03/2022 - 03/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir o servidor 
José aremilton alves de oliveira até as PJ́ s de Salinópolis e São Miguel do Guamá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 23 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0739/2022-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 108385/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo cardoSo rodriGUES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2805
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): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 13/03/2022 - 19/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança dos Membros deste 
Parquet durante a correição ordinária nos cargos da região administrativa 
Nordeste iii, sede Paragominas/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 23 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0740/2022-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 107811/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BiaNca dE liMa carValHo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3290
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): altamira/Pa
PErÍodo(S): 16/02/2022 - 04/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 16 e 1/2 (dezesseis e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 23 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0741/2022-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 102324/2022 conforme abaixo relacionado: 
NoME: MoNica criSTiNa GoNcalVES MElo da rocHa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Santo antônio do Tauá
MaTrÍcUla: 999.1679
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santo antônio do Tauá - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 03/11/2021 - 03/11/2021, 08/11/2021 - 08/11/2021, 
10/11/2021 - 10/11/2021, 17/11/2021 - 17/11/2021, 22/11/2021 - 
22/11/2021, 29/11/2021 - 29/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 23 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 0742/2022-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 108535/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GErSoN alBErTo dE fraNca
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de limoeiro do ajuru
MaTrÍcUla: 999.2695
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: limoeiro do ajuru - Pa
dESTiNo(S): Pacajá/Pa
PErÍodo(S): 24/01/2022 - 28/01/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 23 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0743/2022-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 complementares, em virtude de haver sido autorizado desloca-
mento no âmbito do expediente nº 103688/2022, conforme abaixo relacionado:
NoME: daNYllo PoMPEU colarES
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.1454
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 31/01/2022 - 05/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 23 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0744/2022-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 107227/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GErMaNo lEiTao dE oliVEira JUNior
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1175
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Medicilândia/Pa
PErÍodo(S): 15/02/2022 - 15/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar reparos urgentes nas 
instalações elétricas do rack da PJ onde estão instalados cabos elétricos e servi-
dores, dada a verificação de superaquecimento e possibilidade de incêndio.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 23 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0745/2022-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 108218/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNGlE d aNGElES foNSEca liMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2945
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): capanema/Pa
PErÍodo(S): 03/03/2022 - 05/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança dos Membros deste Par-
quet durante a correição ordinária nos cargos das PJ´s de capanema/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 23 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 0746/2022-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 108087/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTo MiraNda BraGa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1837
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 24/02/2022 - 24/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar manutenção em 
servidor de arquivos da PJ de Salinópolis/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 23 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 766715
Portaria Nº 0198/2022-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 102581/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUlo SErGio SilVa MaToS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3326
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): Marabá/Pa, redenção/Pa
PErÍodo(S): 22/02/2022 - 25/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de missão sigilosa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 21 de janeiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0747/2022-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 complementares, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 101290/2022, conforme abaixo 
relacionado:
NoME: adriaNa PaSSoS fErrEira
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de abaetetuba
MaTrÍcUla: 999.1694
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): Salvaterra/Pa
PErÍodo(S): 17/01/2022 - 20/01/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - realizar mutirão na PJ de Salvaterra/Pa.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 23 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0748/2022-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 108375/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ilVaN dE SoUZa MariNHo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-V
MaTrÍcUla: 999.248
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São domingos do capim/Pa
PErÍodo(S): 24/02/2022 - 25/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir o 
servidor Henrique Klautau de Mendonça até a PJ de São domingos do capim/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior ri-
cardo dE araUJo MoUra
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 23 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 0749/2022-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 108380/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: iSMaYlE doS SaNToS GaMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3233
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): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 13/03/2022 - 19/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança dos Membros deste 
Parquet durante a correição ordinária nos cargos das PJ´s da região ad-
ministrativa Nordeste iii, sede Paragominas/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 23 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0750/2022-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 108179/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HElio rodriGUES lEMoS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1182
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Benevides/Pa
PErÍodo(S): 18/02/2022 - 18/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Samuel fernandes dias luz até o município de Benevides/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 23 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0756/2022-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 108052/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXaNdrE liMa da Graca
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor da corrEGEdoria-GEral - MP.cPcP-102.05
MaTrÍcUla: 999.2654
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 13/03/2022 - 19/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o corregedor-Geral na 
realização de correição ordinária, orientação funcional e devolutiva de Escuta 
Social de 2021, na região administrativa NordESTE iii (aurora do Pará, dom 
Eliseu, ipixuna do Pará, Mãe do rio, Paragominas, Ulianópolis e Tomé-açu).
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 23 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0757/2022-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 108549/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
carGo/fUNÇÃo: corregedor-Geral do Ministério Público
MaTrÍcUla: 601.799
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santa Maria do Pará/Pa
PErÍodo(S): 22/02/2022 - 23/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar, na condição de corregedor–
Geral do MPPa, oitiva de testemunhas no município de Santa Maria do Pará/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 23 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 0758/2022-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 108384/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNGlE d aNGElES foNSEca liMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2945
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): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 13/03/2022 - 19/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança dos Membros deste 
Parquet durante a correição ordinária nos cargos das PJ´s da região ad-
ministrativa Nordeste iii, sede Paragominas/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 23 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0759/2022-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 108395/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo cardoSo rodriGUES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2805
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 Maria do Pará/Pa
PErÍodo(S): 22/02/2022 - 23/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança dos Membros deste Parquet 
durante a realização de oitiva de testemunhas na PJ de Santa Maria do Pará/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 23 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0760/2022-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 108348/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcElo da SilVa caldaS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-i
MaTrÍcUla: 999.977
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 15/03/2022 - 18/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o corregedor-Geral 
na realização de correição ordinária nos cargos das PJ´s da região ad-
ministrativa NordESTE iii (aurora do Pará, dom Eliseu, ipixuna do Pará, 
Mãe do rio, Paragominas, Ulianópolis e Tomé-açu).
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 23 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0762/2022-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 108573/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXaNdrE MarcUS foNSEca ToUriNHo
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de defesa do Patrimônio Público 
e da Moralidade administrativa de Belém
MaTrÍcUla: 999.820
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 07/03/2022 - 10/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - acompanhar o Procurador-Geral do Mi-
nistério Público, em visita institucional ao conselho Nacional do Ministério 
Público - cNMP, a ser realizada na cidade de Brasília-df.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 24 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 0763/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 197/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 28/01/2022, protocolo 102404/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: adElio MENdES doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: ouvidor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará
MaTrÍcUla: 601.578
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): Porto alegre/rS
PErÍodo(S): 02/02/2022 - 05/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 24 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0764/2022-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 108667/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
carGo/fUNÇÃo: Subprocurador-Geral de Justiça para área jurídico-institucional
MaTrÍcUla: 999.027
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 07/03/2022 - 10/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - acompanhar o Procurador-Geral do Mi-
nistério Público, em visita institucional ao conselho Nacional do Ministério 
Público - cNMP, que acontecerá na cidade de Brasília-df.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 24 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0765/2022-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 108657/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEl MENEZES BarroS
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de Santa izabel do Pará
MaTrÍcUla: 999.1339
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santa izabel do Pará - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Marabá/Pa, Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 06/03/2022 - 08/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de Sessão do Tribunal do Júri nos 
autos do Processo nº º 0005503- 51.2019.8.14.0040.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 24 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0766/2022-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 108478/2022 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): 07/03/2022 - 11/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 24 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 0767/2022-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 108298/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Mario lUciaNo dE BarroS fiMa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor da corrEGEdoria-GEral - MP.cPcP-102.05
MaTrÍcUla: 999.2855
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 03/03/2022 - 05/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o corregedor-Geral 
do MPPa na realização da correição ordinária na PJ de capanema/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 24 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0768/2022-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 108643/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: laUdia Maria da PaiXao
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1196
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, São domingos do araguaia/
Pa, São João do araguaia/Pa, dom Eliseu/Pa, rondon do Pará/Pa, Brejo 
Grande do araguaia/Pa, Palestina do Pará/Pa
PErÍodo(S): 03/03/2022 - 03/03/2022, 07/03/2022 - 10/03/2022, 
17/03/2022 - 17/03/2022, 31/03/2022 - 31/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 (quatro) diaria(s)
fiNalidadE: Visita e inspeção em abrigo - realizar visita periódica ao 
espaço de acolhimento municipal e emitir relatório sobre as condições de 
funcionamento dos abrigos daqueles municípios.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 24 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0769/2022-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 108578/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EMaNoEl JorGE TEiXEira alVES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2650
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): Tailândia/Pa
PErÍodo(S): 21/02/2022 - 25/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: instalação e configuração de central de alarme - realizar a manutenção do 
sistema de alarme, bem como a implantação do sistema de cfTV na PJ de Tailândia/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 24 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0770/2022-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 108455/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio roGErio alVES doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 333.387
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: altamira - Pa
dESTiNo(S): Vitória do Xingu/Pa, Senador José Porfírio/Pa PErÍodo(S): 
08/02/2022 - 08/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 24 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 0771/2022-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 108737/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: laUro fraNciSco da SilVa frEiTaS JUNior
carGo/fUNÇÃo: coordenador de centro de apoio operacional de defesa 
do Patrimônio Público e de combate à Sonegação fiscal (caodPP)
MaTrÍcUla: 999.836
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 10/03/2022 - 11/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Seminário - Participar, na qualidade de palestrante, do Seminário “Ju-
cepa itinerante por Todo o Pará”, que se realizará no município de Santarém/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 24 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0772/2022-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 108148/2022 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
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): São domingos do araguaia/Pa, Vila União/Pa
PErÍodo(S): 08/02/2022 - 09/02/2022, 16/02/2022 - 17/02/2022, 
03/03/2022 - 04/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Entrega de notificação - Dar cumprimento de diligências nos 
municípios de São domingos do araguaia e Vila União/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 24 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0773/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 3872/2021-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 11/11/2021, protocolo 134587/2021, conforme abaixo relacionada:
NoME: clodoaldo rUfiNo do aMaral MacEdo JUNior
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3289
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): Santarém/Pa, itaituba/Pa
PErÍodo(S): 15/11/2021 - 23/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 e 1/2 (oito e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 24 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0774/2022-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 108407/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTa criSTiNa dE MaToS MarTiNS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE PlaNEJaMENTo iNSTiTUcioNal
MaTrÍcUla: 999.630
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 13/03/2022 - 19/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o corregedor-Geral 
na realização de correição ordinária nos cargos das PJ´s da região admi-
nistrativa Nordeste iii e da execução do Projeto “orientação aos Órgãos de 
Execução e otimização funcional”.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 24 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 0775/2022-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 108846/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: laUdia Maria da PaiXao
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1196
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Jacundá/Pa
PErÍodo(S): 11/03/2022 - 11/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Visita e inspeção em abrigo - Prestar serviço de acolhimento insti-
tucional e familiar de crianças e adolescentes no município de Jacundá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 24 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0776/2022-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 108753/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: NEMEZio fErrEira doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-c-iV
MaTrÍcUla: 999.487
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Peixe-Boi/Pa
PErÍodo(S): 24/02/2022 - 24/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar manutenção nos 
condicionadores de ar da PJ de Peixe-Boi/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 24 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0777/2022-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 108723/2022 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): Tailândia/Pa
PErÍodo(S): 08/03/2022 - 09/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de reparos 
nas linhas telefônicas e ramais internos de telefone da PJ de Tailândia/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 24 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0778/2022-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 108720/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: UBiraGilda SilVa PiMENTEl
carGo/fUNÇÃo: Subprocurador-Geral de Justiça para área técnico-administrativa
MaTrÍcUla: 601.985
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 07/03/2022 - 10/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - acompanhar o Procurador-Geral do Mi-
nistério Público, em visita institucional ao conselho Nacional do Ministério 
Público - cNMP, que acontecerá na cidade de Brasília-df.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 24 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 0783/2022-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 108705/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: oZilEa SoUZa coSTa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.884
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, São domingos do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 03/03/2022 - 03/03/2022, 07/03/2022 - 07/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: Visita e inspeção em abrigo - acompanhar o PJ em visita de inspeção 
aos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes dos municípios citados.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0784/2022-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 108684/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdEr GoMES dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1311
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): dom Eliseu/Pa, rondon do Pará/Pa
PErÍodo(S): 09/03/2022 - 10/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
as servidoras laudia Maria da Paixão e ozilea Souza costa até os municí-
pios de dom Eliseu e rondon do Pará/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0785/2022-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 108579/2022 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): Tailândia/Pa
PErÍodo(S): 21/02/2022 - 25/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme - Realizar a 
manutenção do sistema de alarme, bem como a implantação do sistema 
de cfTV na PJ de Tailândia/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0786/2022-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 108755/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adilSoN GoMES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-iii
MaTrÍcUla: 999.375
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Peixe-Boi/Pa
PErÍodo(S): 24/02/2022 - 24/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Nemezio ferreira dos Santos até a PJ de Peixe-Boi/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 0787/2022-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 complementares, em virtude de haver sido autorizado desloca-
mento no âmbito do expediente nº 100558/2022, conforme abaixo relacionado:
NoME: lariSSa ESTEla diaS MarQUES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-V
MaTrÍcUla: 999.1858
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: itaituba - Pa
dESTiNo(S): Novo Progresso/Pa
PErÍodo(S): 09/01/2022 - 15/01/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Novo Progresso/Pa.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0788/2022-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 108708/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSiValdo NUNES PiNHEiro
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.168
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: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Vila União/Pa
PErÍodo(S): 03/03/2022 - 04/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0789/2022-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 108493/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: iTalo coSTa diaS
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de itaituba
MaTrÍcUla: 999.1726
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: itaituba - Pa
dESTiNo(S): rurópolis/Pa
PErÍodo(S): 15/02/2022 - 16/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de sessão do Tribunal do Juri na 
comarca de rurópolis/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0790/2022-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 108892/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Jairo Mororo aGUiar
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PEdaGoGo - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.2474
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Palestina do Pará/Pa, rondon do Pará/Pa
PErÍodo(S): 08/03/2022 - 10/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 0791/2022-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 108637/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: faBio MiraNda doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-ii
MaTrÍcUla: 999.2712
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): cametá/Pa, Tailândia/Pa
PErÍodo(S): 03/03/2022 - 04/03/2022, 08/03/2022 - 09/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar a manutenção 
nos computadores das PJ´s de cametá e Tailândia/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0792/2022-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 108617/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: dUllY SaNaE araUJo oTaKara
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de Santarém
MaTrÍcUla: 999.1687
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): oriximiná/Pa
PErÍodo(S): 13/03/2022 - 18/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - realizar mutirão na PJ de oriximiná/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0794/2022-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 108699/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lEidiaNE diNiZ PiNHEiro
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.2615
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Parauapebas - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa PErÍodo(S): 24/02/2022 - 24/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0796/2022-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 108882/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: criSTiNa Maia MUrriETa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico ESPEcialiZado - arQUiTETo - aTE-d-V
MaTrÍcUla: 999.241
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 07/03/2022 - 10/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 0797/2022-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 108873/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcia Maria MoraES da coSTa
carGo/fUNÇÃo: dirETor dE dEParTaMENTo
MaTrÍcUla: 999.210
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 07/03/2022 - 10/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0798/2022-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 108888/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ElY SoraYa SilVa cEZar
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de capanema
MaTrÍcUla: 999.1698
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): capitão Poço/Pa
PErÍodo(S): 23/02/2022 - 23/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0799/2022-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 109033/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricK ricardo dE SoUZa fErNaNdES
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de São Geraldo do araguaia
MaTrÍcUla: 999.2365
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: São Geraldo do araguaia - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa, Goianésia do Pará/Pa, São João do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 09/03/2022 - 11/03/2022, 16/03/2022 - 18/03/2022, 
30/03/2022 - 31/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0800/2022-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 108563/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adElio MENdES doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: ouvidor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará
MaTrÍcUla: 601.578
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): fortaleza/cE
PErÍodo(S): 22/03/2022 - 26/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, na condição de ouvidor–Geral 
do MPPa, da “58ª reunião ordinária do conselho Nacional dos ouvidores 
do Ministério Público dos Estados e da União - cNoMP, bem como do “XXiV 
congresso Nacional do Ministério Público”, que acontecerão em fortaleza/cE.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 0801/2022-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 108350/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MicHEllE BarBoSa dE BriTo
carGo/fUNÇÃo: aNaliSTa JUridico - aTE-B-i
MaTrÍcUla: 999.1590
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 07/03/2022 - 09/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, por designação do Procu-
rador-Geral de Justiça do MPPa, de reunião de trabalho que ocorrerá na 
cidade de Brasília/df.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0802/2022-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 108220/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
carGo/fUNÇÃo: corregedor-Geral do Ministério Público
MaTrÍcUla: 601.799
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 07/03/2022 - 10/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (três e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, na condição de corregedor–
Geral do MPPa, da solenidade de posse do Presidente da associação dos 
Membros do Ministério Público - coNaMP, que acontecerá em Brasília/df.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 25 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0803/2022-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 108947/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PEdro rENaN caJado BraSil
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de alenquer
MaTrÍcUla: 999.2322
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: alenquer - Pa
dESTiNo(S): oriximiná/Pa
PErÍodo(S): 20/02/2022 - 25/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0804/2022-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 108543/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JaNE clEidE SilVa SoUZa
carGo/fUNÇÃo: 10o Promotor de Justiça de Marabá
MaTrÍcUla: 999.1332
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): São Geraldo do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 22/02/2022 - 23/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 17 de 
dezembro de 2021

Portaria Nº 4382/2021-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 138669/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alBErTo foNSEca loPES
carGo/fUNÇÃo: Membro integrante do Grupo de atuação Especial no 
combate ao crime organizado
MaTrÍcUla: 999.2347
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 13/12/2021 - 15/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais - dar cumprimento de missão sigilosa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 02 de dezembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 17 de 
dezembro de 2021
Portaria Nº 4383/2021-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 138674/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Naiara Vidal NoGUEira
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de concórdia do Pará
MaTrÍcUla: 999.2466
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: concórdia do Pará - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 13/12/2021 - 15/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais - dar cumprimento de missão sigilosa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 02 de dezembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 17 de 
dezembro de 2021
Portaria Nº 4416/2021-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 138650/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: VaNdErlEY BarBoSa dE liMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2803
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): Marabá/Pa, Parauapebas/Pa, Tailândia/Pa
PErÍodo(S): 13/12/2021 - 15/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 06 de dezembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 766718
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 28 de 
janeiro de 2022
Portaria Nº 0187/2022-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 102387/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Jairo Mororo aGUiar
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PEdaGoGo - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.2474
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): rondon do Pará/Pa
PErÍodo(S): 04/02/2022 - 04/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 20 de janeiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS



136  diário oficial Nº 34.880 Sexta-feira, 04 DE MARÇO DE 2022

Portaria Nº 0718/2022-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 108317/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aciBETHaNia SilVa dE arrUda
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-i
MaTrÍcUla: 999.1785
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 15/03/2022 - 18/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o corregedor-Geral 
na realização de correição ordinária, orientação funcional e devolutiva 
de Escuta Social de 2021 nos cargos das PJ´s da região administrativa 
NordESTE iii (aurora do Pará, dom Elizeu, ipixuna do Pará, Mãe do rio, 
Paragominas, Ulianópolis e Tomé-açú).
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0805/2022-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 108593/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciSco ViEira dE araUJo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-i
MaTrÍcUla: 999.1231
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): 03/03/2022 - 04/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviço de repa-
ro nas instalações hidráulicas da PJ de capitão Poço/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0806/2022-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 108766/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaTricia GUEdES do ValE
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial
MaTrÍcUla: 999.612
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
PErÍodo(S): 07/03/2022 - 08/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistoria técnica com 
emissão de relatório no referido município.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0807/2022-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 108709/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alBErTo dE oliVEira GUilHErME
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-iii
MaTrÍcUla: 999.913
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): São João de Pirabas/Pa
PErÍodo(S): 04/03/2022 - 04/03/2022, 11/03/2022 - 11/03/2022, 
18/03/2022 - 18/03/2022, 25/03/2022 - 25/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de man-
dados e notificações, bem como efetuar o apoio operacional para subsidiar 
o trabalho do PJ de São João de Pirabas/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 0808/2022-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 108799/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcHUrY MElo ScKYr aHNdrEW
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd EXTraJ iNTE
MaTrÍcUla: 999.2818
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): Gurupá/Pa
PErÍodo(S): 13/03/2022 - 16/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistoria com emissão 
de relatório técnico, a fim de apurar supostas irregularidades na constru-
ção de pavimentação asfáltica nas vias públicas do referido município.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 766722
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 0084/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
aUToriZar o gozo de férias de servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio Nº de 
dias PerÍodo

141182/2021 aliNE MiSUE fUKUSHiMa 
MUraKaMi 2020/2021 05 21 a 

25/02/2022

102526/2022 aNa claUdia dE SoUSa SaNToS 2019/2020 30 31/01 a 
01/03/2022

100591/2022 aNdrEa Mara ciccio 2020/2021 30 14/01 a 
12/02/2022

101425/2022 criSTiNa Maia MUrriETa 2020/2021 30 13/01 a 
11/02/2022

101858/2022 EMaYra liMa lEiTE 2017/2018 27 07/03 a 
02/04/2022

101875/2022 EMaYra liMa lEiTE 2020/2021 14 25/04 a 
08/05/2022

101877/2022 EMaYra liMa lEiTE 2019/2020 20 09 a 
28/05/2022

100256/2022 EriKo aNToNio araUJo MoraiS 2019/2020 06 18 a 
23/01/2022

108412/2022 flaVia rEGiNa TEiXEira 
cardoSo 2019/2020 30 22/02 a 

23/03/2022

101695/2022 GErMaNo lEiTao dE oliVEira 
JUNior 2019/2020 30 24/01 a 

22/02/2022

100565/2022 GilSoN diaS da SilVa 2020/2021 18 14/02 a 
03/03/2022

100641/2022 JaMYllE HaNNa MaNSUr 2019/2020 30 17/01 a 
15/02/2022

140674/2021 JEaNNE MarcElE loBaTo dE 
SoUSa 2020/2021 11 10 a 

20/01/2022

140981/2021 JESSica lEao doS SaNToS 2020/2021 30 07/02 a 
08/03/2022

101973/2022 JoSE criSTiaNo dE oliVEira 2020/2021 30 03/03 a 
01/04/2022

105022/2022 lUiZ lEoMar GoMES dE fariaS 
JUNior 2020/2021 30 10/02 a 

11/03/2022

100080/2022 MarcElo da SilVa caldaS 2020/2021 19 26/01 a 
13/02/2022

108306/2022 MarcoS PaUlo NaSciMENTo 
SilVa 2020/2021 30 07/03 a 

05/04/2022

108293/2022 Maria do PErPETUo Socorro 
cardoSo SilVa 2020/2021 30 03/03 a 

01/04/2022

103303/2022 MarilZE riBEiro BiTar 2020/2021 16 23/05 a 
07/06/2022

100582/2022 raQUEl liMa dE oliVEira 2020/2021 30 15/02 a 
16/03/2022

102182/2022 SaNdra Socorro MoraES 
da coSTa 2020/2021 15 30/03 a 

13/04/2022

107833/2022 ValTEr aNdrEY ValoiS ca-
ValcaNTE 2020/2021 30 07/03 a 

05/04/2022

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
BElÉM, 24 de fevereiro de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 766792
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Portaria Nº 0085/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-ad-
MiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr e aUToriZar o gozo de 30 (trinta) dias de férias aos servido-
res do Ministério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio PerÍodo
100230/2022 aMaNda BorSoi caNTUaria SaNToS 2021/2022 07/11 a 06/12/2022
133696/2021 BrUNo rodriGUES da cUNHa 2019/2020 27/01 a 25/02/2022

141201/2021 ciNTia criSTiNa raMoS corrEa 
SaNToS 2021/2022 10/01 a 08/02/2022

140677/2021 daVi BENTES fErrEira 2021/2022 01 a 30/08/2022
101480/2022 EUclidES carValHo SilVa JUNior 2020/2021 24/01 a 22/02/2022
108010/2022 iGo fErrEira carNEiro 2021/2022 15/08 a 13/09/2022
101293/2022 lUiZE criSTiNa dE oliVEira alVES 2021/2022 25/01 a 23/02/2022

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
BElÉM, 24 de fevereiro de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 766794
Portaria Nº 0086/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-ad-
MiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr e aUToriZar o gozo de 16 (dezesseis) dias de férias ao servi-
dor do Ministério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio PerÍodo
141007/2021 JaiME diaS liMa 2018/2019 07 a 22/01/2022

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
BElÉM, 24 de fevereiro de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 766798
Portaria Nº 0087/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-ad-
MiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr E aUToriZar o gozo de 30 (trinta) dias de licença-Prêmio, de 
acordo com o art. 98 da lei Estadual n.º 5.810/1994, aos servidores do 
Ministério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe ParceLa triÊNio PerÍodo

101385/2022 JESSiKa EliSEa Mar-
TiNS dE aQUiNo 1ª 2016/2019 20/01 a 

18/02/2022

100623/2022 Maria do Socorro dE 
JESUS TEiXEira 2ª 2004/2007 07/03 a 

05/04/2022

105702/2022 Maria EliaNE dE araU-
Jo frErES 1ª 2013/2016 01 a 30/06/2022

105702/2022 Maria EliaNE dE araU-
Jo frErES 2ª 2013/2016 01 a 30/08/2022

101959/2022 WaNdErlEY SENa doS 
SaNToS 2ª 2015/2018 09/02 a 

10/03/2022

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
BElÉM, 24 de fevereiro de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 766800
eXtrato da Portaria nº 003/2022-MP/1ªPJdc
a 1ª Promotoria de Justiça de direitos constitucionais fundamentais, de-
fesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua, 
com fundamento no artigo 24, § 2º, inciso i, da resolução nº 007/2019-
cPJ, de 06.0.2019, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo nº 037661-003/2021, que se encontra à disposição no Órgão de 
Execução Ministerial supracitado, localizado na rodovia Br 316, Km 08, 
centro, Município de ananindeua/Pa.
PorTaria: nº 003/2022-MP/1ªPJdc
objeto: “aVEriGUaÇÃo dE SUPoSTaS irrEGUlaridadES No cUMPri-
MENTo da ToMada dE PrEÇo N° TP 2016.028.PMa.SESaN, rEfErENTE 
À EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE drENaGEM E PaViMENTaÇÃo aSfálTica 
Na rUa aYrToN SENNa, localiZada No MUNicÍPio dE aNaNiNdEUa.”
fáBia MUSSi dE oliVEira liMa
Promotora de Justiça, Titular da 1ª Promotoria de Justiça de direitos cons-
titucionais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 
administrativa de ananindeua/Pa

Protocolo: 766870

 aViso de iNstaUraÇÃo de Processo de PeNaLidade
coNSidEraNdo a instauração de processo de aplicação de penalidade à 
Empresa r. B. TaVErNard EirEli, em virtude do descumprimento, em 
tese, das obrigações fixadas no Contrato nº 058/2019-MP/PA, cujo objeto 
é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo 
mão-de-obra e fornecimento de peças de reposição, dos sistemas de de-
tecção de fumaça e alarmes de incêndio, instalados em prédios pertencen-
tes ao Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo que, entre os meses de julho e agosto/2021, a Empresa 
foi reiteradamente acionada pelo fiscal do Contrato, para realização de 
manutenções corretivas nos equipamentos instalados nos prédios onde 
funcionam as Promotorias de Justiça constitucional/Belém e da infância 
e Juventude/Belém, contudo as falhas reportadas não foram plenamente 
resolvidas em tempo razoável pela empresa, remanescendo pendências e 
ensejando demora excessiva para o pleno funcionamento do sistema de 
detecção de fumaça e dos alarmes de incêndio;
CONSIDERANDO que a conduta da Empresa configurou o descumprimento, 
em tese, dos itens 8.9.1., 8.9.1.3, 8.9.1.4., 8.10.1 e 8.10.2.2., da cláusula 
oitava, do contrato nº 058/2019-MP/Pa
coNSidEraNdo que foram feitas várias tentativas de contato com a 
Empresa, via correios e via e-mail, para comunicação da instauração do 
processo de penalidade e para assegurar direito à ampla defesa, todavia, 
todas as tentativas foram infrutíferas;
coNSidEraNdo que não houve retorno algum da Empresa em relação às 
tentativas de contato;
Torna-se pública a instauração do processo de penalidade, Processo nº 
133/2017 (Protocolo nº 11713/2021), referente aos fatos em tela, para 
apuração da conduta da Empresa R. B. TAVERNARD EIRELI e verificação 
do cabimento da penalidade:
i – de MUlTa dE 10% do Valor ToTal da NoTa dE EMPENHo, perfazen-
do o valor de r$ 1.303,00 (um mil, trezentos e três reais), com base na 
cláusula décima Terceira, item 13.2.2, do contrato nº 058/2019-MP/Pa, 
c/c o art. 87, ii da lei nº 8.666/1993.
A partir da publicação oficial deste aviso, abre-se prazo de 05 (cinco) dias 
úteis à Empresa, para defesa prévia, conforme art. 87, §2º, lei federal nº 
8.666/1993, com vista franqueada dos autos, na atividade de licitações e 
contratos do Ministério Público do Estado do Pará, sito à rua João diogo, nº 
100, Ed. Sede, 4º andar, Bairro: cidade Velha, cEP: 66023-090, Belém/Pa.
Belém, 03 de março de 2022.
cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior
Procurador-Geral de Justiça.

Protocolo: 766889
Portaria Nº 0084/2022-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,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos membros abaixo discriminados licença para tratamento de saú-
de, com fulcro no art. 129 da lei complementar Estadual nº. 057, de 6/7/2006.
• ADRIANA PASSOS FERREIRA - Período: 14 a 18/02/2022 - GEDOC nº 107365/2022
• ALEXANDRE AZEVEDO DE MATTOS MOURA COSTA - Período: 28/01 a 
10/02/2022 - GEdoc nº 103953/2022
• ALEXANDRE AZEVEDO DE MATTOS MOURA COSTA - Período: 10 a 
14/02/2022 - GEdoc nº 107151/2022
• ALEXANDRE AZEVEDO DE MATTOS MOURA COSTA - Período: 21 a 
27/01/2022 - GEdoc nº 102835/2022
• ALEXANDRE MARCUS FONSECA TOURINHO - Período: 24 a 26/01/2022 
- GEdoc nº 102967/2022
• ALEXANDRE MARCUS FONSECA TOURINHO  - Período: 19 a 21/01/2022 
- GEdoc nº 102216/2022
• ALINE CUNHA DA SILVA - Período: 04/02 a 05/03/2022 - GEDOC nº 105905/2022
• ALINE CUNHA DA SILVA - Período: 03 a 09/02/2022 - GEDOC nº 105289/2022
• ALINE CUNHA DA SILVA - Período: 24/01 a 02/02/2022 - GEDOC nº 103038/2022
• ALINE TAVARES MOREIRA - Período: 26/01 a 01/02/2022 - GEDOC nº 103479/2022
• ALINE NEIVA ALVES DA SILVA - Período: 12 a 13/01/2022 - GEDOC nº 102407/2022
• AMELIA SATOMI IGARASHI - Período: 09 a 20/02/2022 - GEDOC nº 107088/2022
• ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA - Período: 19/01 a 09/02/2022 
- GEdoc nº 102465/2022
• CARMEN BURLE DA MOTA DE FREITAS - Período: 20/01 a 02/02/2022 - 
GEdoc nº 102630/2022
• CYNTHIA GRAZIELA DA SILVA CORDEIRO - Período: 31/01 a 02/02/2022 
- GEdoc nº 104223/2022
• CREMILDA AQUINO DA COSTA - Período: 21 a 28/01/2022 - GEDOC nº 102795/2022
• CRISTINA MARIA DE QUEIROZ COLARES - Período: 12 a 25/02/2022 - 
GEdoc nº 107308/2022
• DARLENE RODRIGUES MOREIRA - Período: 19 a 25/01/2022 - GEDOC nº 102534/2022
• DARLENE RODRIGUES MOREIRA - Período: 18 a 19/01/2022 - GEDOC nº 102072/2022
• FRANCISCA PAULA MORAIS DA GAMA - Período: 11/02/2022 - GEDOC nº 107130/2022
• FRANCISCO DE ASSIS SANTOS LAUZID - Período: 17 a 21/01/2022 
- GEdoc nº 102125/2022
• GERALDO DE MENDONCA ROCHA - Período: 21/01 a 04/02/2022 - 
GEdoc nº 102958/2022
• IONA SILVA DE SOUSA NUNES - Período: 29/01 a 04/02/2022 - GEDOC nº 103768/2022
• IONA SILVA DE SOUSA NUNES - Período: 16 a 29/01/2022 - GEDOC nº 102982/2022
• IONA SILVA DE SOUSA NUNES - Período: 16 a 23/01/2022 - GEDOC nº 102090/2022
• JAYME FERREIRA BASTOS FILHO - Período: 11/02/2022 - GEDOC nº 107021/2022
• MARLENE RAMOS PAMPOLHA - Período: 26/01 a 01/02/2022 - GEDOC nº 103610/2022
• MONICA CRISTINA GONCALVES MELO DA ROCHA - Período: 25 a 
28/01/2022 - GEdoc nº 103182/2022
• NAYARA SANTOS NEGRAO - Período: 02 a 21/02/2022 - GEDOC nº 107567/2022
• RAIMUNDO DE JESUS COELHO DE MORAES - Período: 20 a 26/01/2022 
- GEdoc nº 102298/2022
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• SANDRO RAMOS CHERMONT  - Período: 24/01 a 02/02/2022 - GEDOC 
nº 103048/2022
• SILVANA NASCIMENTO VAZ DE SOUSA - Período: 15 a 25/01/2022 
- GEdoc nº 102744/2022
• SILVIA REGINA MESSIAS KLAUTAU - Período: 07 a 09/02/2022 - GEDOC 
nº 106183/2022
• THAIS RODRIGUES CRUZ TOMAZ  - Período: 24 a 29/01/2022 - GEDOC 
nº 103073/2022
• TIAGO ARRUDA DA PONTE LOPES - Período: 21/09 a 19/11/2021 - 
GEdoc nº 129941/2021
• UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL - Período: 18 a 21/01/2022 - GEDOC nº 101985/2022
• VALERIA PORPINO NUNES - Período: 13 a 22/02/2022 - GEDOC nº 107327/2022
• VALERIA PORPINO NUNES - Período: 29/01 a 12/02/2022 - GEDOC nº 103938/2022
• VALERIA PORPINO NUNES - Período: 25 a 28/01/2022 - GEDOC nº 103204/2022
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 25 de fevereiro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0085/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
r E S o l V E:
coNcEdEr aos Promotores de Justiça abaixo relacionados, 20 (vinte) dias 
de licença-paternidade, com fulcro no art. 128 c/c o art. 133, §1º, da lei 
complementar n.º 057, de 6/7/2006
•DANIEL BRAGA BONA - Período: 05 a 24/02/2022 - GEDOC nº 106647/2022
• RAMON FURTADO SANTOS - Período: 03 a 22/12/2016 - GEDOC nº 112596/2016
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 25 de fevereiro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0086/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos membros abaixo discriminados, licença por motivo de do-
ença em pessoa da família, com fulcro no art. 132, inciso i, da lei comple-
mentar nº 057, de 6/7/2006.
• ANA CAROLINA VILHENA GONCALVES - Período: 31/01 a 11/02/2022 - 
GEdoc nº 103443/2022
• BRUNO FERNANDES SILVA FREITAS - Período: 09 a 18/02/2022 - GEDOC 
nº 106672/2022
• THIAGO RIBEIRO SANANDRES - Período: 10 a 19/01/2022 - GEDOC 
nº 101429/2022
• VIVIANE VERAS DE PAULA COUTO - Período: 14 a 20/12/2021- GEDOC 
nº 101429/2022
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 25 de fevereiro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0089/2022-MP/sUB-ta
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
2417/2022, em 21/02/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor TarSo dE MElo fidEliS, para exercer a função 
Gratificada de Chefe do Serviço de Artes Gráficas, a durante o afasta-
mento do titular, Valter andrey Valois cavalcante, nos períodos de 21 a 
25/02/2022 e de 03 a 04/03/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
Belém, 25 de fevereiro de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0090/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora THaiS alESSaNdra NUNES BaSToS, auxiliar de 
administração, para exercer a função de assistência intermediária de 
chefe da divisão de Planejamento e orçamento, durante afastamento do 
servidor titular, daNiEl fErNaNdES rodriGUES, no período de 24/01 a 
28/01/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
Belém, 25 de fevereiro de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0817/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
2949/2022,
r E S o l V E:
i - diSPENSar, a pedido, o Promotor de Justiça, arMaNdo BraSil 
TEiXEira, da função de assessor do Procurador-Geral de Justiça, designado 
pela PorTaria nº 0824/2021-MP/PGJ, datada de 12/4/2021, publicada no 
d.o.E em 13/4/2021, a contar de 01/03/2022.
ii - loUVar a colaboração, a competência, a dedicação e a lealdade com que 
o doutor armando Brasil Teixeira se houve no desempenho da referida função.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 03 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 767103

eXtrato de ata do coNseLHo sUPerior do MPPa, reFereNte 
À 4ª sessÃo ordiNÁria do PLeNÁrio VirtUaL – 2022
(resolução n.º 004/2020/csMP/MPPa)
daTa E Hora – 8h do dia 21/02 até às 18h do dia 25/02/2022.
local: sítio eletrônico: www.mppa.mp.br. PrESENTES: dr. cESar BEcHa-
ra NadEr MaTTar JUNior, Procurador-Geral de Justiça, Presidente do 
conselho Superior; dr. MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior, correge-
dor-Geral do Ministério Público; dr. fraNciSco BarBoSa dE oliVEira, 
conselheiro Secretário e os seguintes conselheiros: dr. Waldir MaciEira 
da coSTa filHo, dr. MarcoS aNTÔNio fErrEira daS NEVES, dra. Ma-
ria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo, dra. roSa Maria rodri-
GUES carValHo 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 n.º 000168-151/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJE/Pa) e instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará (iGEPrEV)
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar possíveis irregularidades no recadastramento de pensio-
nistas por parte do iGEPrEV, bem como na comunicação de falecimento 
por parte do TJE/PA, o que permite que alguns beneficiários pratiquem 
fraudes, lesando os cofres públicos
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, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.2. Processo n.º 000134-151/2017
requerente(s): Ministério Público federal (MPf)
requerido(s): Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade (SEMaS)
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar possível esquema ilegal existente na SEMa, para esquen-
tamento de madeira
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, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.3. Processo n.º 000034-151/2018
requerente(s): ouvidoria do MPPa
requerido(s): Hospital ophir loyola (Hol)
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar irregularidades no Hol em razão de possível faturamento 
na compra de 100 (cem) camas (lEiriS) fowler manual, 3 manivelas
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, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.4. Processo n.º 000027-200/2018
requerente(s): aNÔNiMa
requerido(s):caroline de Jesus Monteiro davila Goulart
origem: 2º PJ de direitos constitucionais fundamentais, defesa do Patri-
mônio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua
assunto: Suposto acúmulo de cargos públicos com incompatibilidade de horário
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, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.5. Processo n.º 008522-031/2020
requerente(s): a colETiVidadE
requerido(s): Multimarcas administradora de consórcio
origem: 10º PJ de Santarém
assunto: apurar supostas práticas abusivas promovidas pela Empresa de 
consórcio Multimarcas, no Município de Santarém, com lesão ao direito 
do consumidor, ao supostamente fazer propaganda enganosa e induzir os 
contratantes a erro
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, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.6. Processo n.º 000005-150/2021
requerente(s): instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (iGEPrEV)
requerido(s): renata alves faciola de Souza, ana rosa Silva de Magalhães 
do Espírito Santo e allan Gomes Moreira
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público E Moralidade administrativa
assunto: recurso em notícia de fato. recorrente alega que há envolvimento 
de agentes públicos no suposto cometimento de estelionato previdenciário
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, MaNifESToU-SE No MÉriTo pelo NÃo acolHiMENTo da 
rEViSÃo do arQUiVaMENTo da NoTÍcia dE faTo, sendo devido o seu 
arquivamento, nos termos do art. 8º, inciso Vii, do regimento interno 
do conselho Superior do Ministério Público, visto que não há elementos 
pertinentes nos autos que demonstrem que a demanda requer intervenção 
da Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 
administrativa.
1.1.7. Processo n.º 000922-151/2021
requerente(s): instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (iGEPrEV)
requerido(s): renata alves faciola de Souza e outros
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: recurso em notícia de fato. recorrente alega que há envolvimento 
de agentes públicos no suposto cometimento de estelionato previdenciário.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
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selheiro relator, MaNifESToU-SE No MÉriTo pelo NÃo acolHiMENTo da 
rEViSÃo do arQUiVaMENTo da NoTÍcia dE faTo, sendo devido o seu ar-
quivamento, nos termos do art. 8º, inciso Vii, do regimento interno do con-
selho Superior do Ministério Público, visto que não há elementos pertinentes 
nos autos que demonstrem que a demanda requer intervenção da Promotoria 
de Justiça de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa.
1.1.8. Processo n.º 000708-151/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria de Estado de cultura (SEcUlT)
origem: 2ª PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade adminis-
trativa de Belém.
assunto: apurar supostas irregularidades referentes ao processo de sele-
ção dos artistas que receberam o recurso emergencial da lei aldir Blanc, 
repassado pelo governo federal por meio da SEcUlT
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela raTificaÇÃo do 
dEclÍNio dE aTriBUiÇÃo ao Ministério Público federal, devendo os autos 
ser remetidos com a devida urgência, para que sejam adotadas as provi-
dências cabíveis por força do art. 8º, inciso iX do regimento interno do 
cSMP e art. 3º, da resolução n.º 005/2014 – MP/cSMP.
1.1.9. Processo n.º 000618-055/2019
requerente(s): Prefeitura de Goianésia do Pará
requerido(s): antônio Pego e flavio Barbosa dos Santos
origem: PJ de Goianésia do Pará
assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa, ante a ausên-
cia de prestação de contas junto ao Tribunal de contas do Município
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela NÃo HoMoloGa-
ÇÃo da Promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 57, pará-
grafo único, da lei complementar Estadual n.º 057/2006 e art. 27, §3º, ii 
da resolução nº. 007/2019-cPJ2, devendo os autos serem encaminhados 
à PGJ para designação de outro membro do Ministério Público para tomar 
as providências cabíveis.
1.1.10. Processo n.º 005580-032/2017
requerente(s): leane Batista da Silva e outros
requerido(s): Unidade de Pronto atendimento de Paragominas (UPa)
origem: 1º PJ de Paragominas
assunto: apurar possível ato de improbidade administrativa no que tange 
ao não pagamento do adicional de insalubridade aos servidores lotados na 
UPa de Paragominas/Pa
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, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.11. Processo n.º 001214-082/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): luciana cipriano Moreira
origem: PJ de ipixuna do Pará
assunto: apurar suposto desvio e/ou aplicação irregular de verbas derivadas 
do fundo de Manutenção e desenvolvimento da Educação Básica e Valori-
zação dos Profissionais da Educação pela então Secretária de Educação de 
Ipixuna do Pará, Luciane Cipriano Moreira, no exercício financeiro de 2011
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela raTificaÇÃo do 
dEclÍNio dE aTriBUiÇÃo ao Ministério Público federal, devendo os autos 
ser remetidos com a devida urgência, para que sejam adotadas as provi-
dências cabíveis por força do art. 8º, inciso iX do regimento interno do 
cSMP e art. 3º, da resolução n.º 005/2014 – MP/cSMP.
1.1.12. Processo n.º 004421-070/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de redenção
origem: 2º PJ de redenção
assunto: apurar suposta prática de improbidade administrativa perpetra-
da, em tese, pelo ex-prefeito do Município de redenção, Sr. carlo iavé 
furtado de araújo, consistente no uso indevido de sua caricatura no evento 
“ii feira Junina Educacional e cultura de redenção”
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, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.13. Processo n.º 000250-045/2021
requerente(s): Secretaria Municipal de Meio ambiente (SEMMa)
requerido(s): Pinto faia e outros
origem: PJ de curralinho
assunto: investigar possível invasão de terras e construção de casas em 
terreno urbano irregular
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela NÃo HoMoloGa-
ÇÃo da Promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 57, pará-
grafo único, da lei complementar Estadual n.º 057/2006 e art. 27, §3º, ii 
da resolução nº. 007/2019-cPJ2, devendo os autos serem encaminhados 
à PGJ para designação de outro membro do Ministério Público para tomar 
as providências cabíveis.
1.1.14. Processo n.º 000167-151/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Polícia civil do Estado do Pará (Pc/Pa)
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar suposta conduta de delegada da delegacia de crimes con-
tra a ordem Tributária que não concluiu inquérito instaurado há 10 anos
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, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 

regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.15. Processo n.º 000139-151/2018
requerente(s): auditoria Geral do Estado do Pará - aGE/Pa
requerido(s): Hospital ophir loyola - Hol
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
Assunto: Analisar o contrato n.º 001/2005 (pregão n.º 44/20014) firmado 
com a Empresa a. ferreira filho, bem como os processos de despesas rea-
lizados por meio de inexigibilidade de licitação durante o exercício de 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, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.16. Processo n.º 000510-043/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): João carpo Júnior Sarubi andrade e outros
origem: PJ de Terra Santa
Assunto: Apurar suposto indício de desvio de finalidade nos pagamentos 
realizados pela Prefeitura Municipal de Terra Santa /Pa, haja vista que os 
repasses teriam sido feitos com recurso da compensação financeira pela 
exploração de recursos minerais (cfEM)
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela NÃo HoMoloGa-
ÇÃo da promoção de arquivamento do feito, convertendo-se o seu julga-
mento em diligências, nos termos do art. 27, § 3º, inciso i da resolução n.º 
007/2019-cPJ, devolvendo-se os presentes autos à Promotoria de Justiça 
de origem para o cumprimento das diligências descritas no voto do relator.
1.1.17. Processo n.º 000371-096/2020
requerente(s): Sindicato dos Trabalhadores de Trânsito do Estado do Pará 
(SiNdTraN/Pa)
requerido(s): departamento de Trânsito do Estado do Pará (dETraN)
origem: 1ª PJ de Xingurara
assunto: apurar supostos atos de improbidade administrativa na lotação e utili-
zação de servidor militar do corpo de bombeiros do Estado do Pará no dETraN, 
para execução de atividade administrativa da qual não possuía atribuição legal
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, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.18. Processo n.º 000099-148/2021
requerente(s): Banco do Estado do Para S.a. (BaNPará)
requerido(s): MUNicÍPio dE BaiÃo
origem: Promotoria de Justiça de Baião
assunto: recurso em Notícia de fato. recorrente (BaNPará) alega ausên-
cia de repasse de recursos referentes aos meses de fevereiro, março, abril, 
maio, junho e julho de 2021, relativos a empréstimos consignados dos 
servidores do fundo Municipal de Baião
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo NÃo coNHEciMENTo do pedido de revisão 
por não ter obedecido ao prazo estabelecido no art. 86 do regimento in-
terno do cSMP c/c art. 8º, § 6º da resolução n.º 007/2019-cPJ c/c art. 4º, 
§ 1º da resolução n.º 174/2017 do cNMP.
1.1.19. Processo n.º 000023-151/2019
requerente(s): Núcleo de combate à improbidade e corrupção do MPE (Ncic)
requerido(s): Núcleo de atendimento integrado (Nai/ProPaZ)
origem: 2º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades na execução das obras de reforma 
do Núcleo de atendimento integrado, inclusive pela ausência de elevador e 
outras deficiências físicas do prédio entregue pelo Governo do Estado do Pará
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela NÃo HoMoloGa-
ÇÃo da Promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 57, pará-
grafo único, da lei complementar Estadual n.º 057/2006 e art. 27, §3º, ii 
da resolução nº. 007/2019-cPJ2, devendo os autos serem encaminhados 
à PGJ para designação de outro membro do Ministério Público para tomar 
as providências cabíveis.
1.1.20. Processo n.º 000792-116/2013
requerente(s): deputada Estadual Simone Morgado
requerido(s): assembléia legislativa do Estado do Pará (alEPa)
origem: 2º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades com relação ao convite n.º 001/2011 
da alEPa, cujo objeto é a reforma de Gabinetes de deputados Estaduais
item retirado de pauta a pedido do conselheiro relator.
1.1.21. Processo n.º 000090-151/2017
requerente(s): Ministério Público de contas do Estado do Pará (MPc)
requerido(s): instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (iGEPrEV)
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa
assunto: apurar possível irregularidade atinente à ato emanado pelo ins-
tituto de Previdência e assistência dos Servidores do Estado do Pará (iPa-
SEP), ao conceder pensão a divani Silva ramos, pela morte de seu marido 
João Bsptista ferreira ramos
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, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.22. Processo n.º 000072-808/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Para
requerido(s): Município de Vitória do Xingu/Pa
origem: 2ª PJ criminal de altamira
assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa relacionado à 
malversação de recursos nas ações de incentivo à estrutura funcional de 
entidades religiosas no Município de Vitória do Xingu
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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, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
itens 1.1.1 a 1.1.22 votaram os seguintes Membros: cesar Bechara Nader 
Mattar Junior, Presidente do conselho Superior; Manoel Santino Nascimen-
to 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 n.º 000590-151/2021
requerente(s): instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
requerido(s): renata alves faciola de Souza, ana rosa Silva de Magalhães 
do Espírito Santo
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa
assunto: apurar suposta fraude em benefício previdenciário
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 da resolução n.º 
007/2019-cPJ.
1.2.2. Processo n.º 001963-710/2021
requerente(s): João Pedro da Silva Brito e Maria Graciete da Silva Brito
requerido(s): Prefeitura Municipal de Barcarena e Secretaria de Saúde de Barcarena
origem: 1º PJ de Barcarena
assunto: Vacinação contra covid-19 de adolescente
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, inciso i da resolução 
n.º 007/2019-cPJ.
1.2.3. Processo n.º 000009-150/2021
requerente(s): instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
requerido(s): renata alves faciola de Souza e ana rosa Silva de Maga-
lhães do Espírito Santo origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e da 
Moralidade administrativa
assunto: apurar suposta fraude no recebimento de benefício previdenciário
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do conse-
lheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo, mas NEGoU ProViMENTo ao 
recurso em Notícia de fato, conforme art. 8º da resolução n.º 007/2019-cPJ.
1.2.4. Processo n.º 000623-151/2021
requerente(s): instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
requerido(s): renata alves faciola de Souza e ana rosa Silva de Maga-
lhães do Espírito Santo
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa
assunto: apurar suposta fraude no recebimento de benefício previdenciário
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 da resolução n.º 
007/2019-cPJ.
1.2.5. Processo n.º 005285-030/2018
requerente(s): anacleto da Silva Sousa
requerido(s): Secretaria Municipal de Meio ambiente, Município de Pa-
rauapebas e depósito de areia do irmão
origem: 6º PJ de Parauapebas
assunto: Suposta ocorrência de poluição atmosférica praticada pelo esta-
belecimento “depósito de areia do irmão”
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, nos termos do artigo 27 da resolução 
n.º 007/2019-cPJ.
1.2.6. Processo n.º 000001-084/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de rondon do Pará
origem: 2ª PJ de rondon do Pará
assunto: apurar falta de iluminação pública e abastecimento de água no 
bairro Novo rondon
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, nos termos do artigo 27 da resolução 
n.º 007/2019-cPJ.
1.2.7. Processo n.º 002825-003/2021
requerente(s): Eliezer frança do aido
requerido(s): o Estado
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade adminis-
trativa de Belém.
assunto: apurar possível irregularidade no recebimento do subsídio mensal 
estabelecido pela lei 14.017/2020.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela raTificaÇÃo do 
dEclÍNio dE aTriBUiÇÃo ao Ministério Público federal, para que sejam 
adotadas as providências cabíveis, por força do art. 109, inciso i da cf/88.
1.2.8. Processo n.º 000013-151/2019
requerente(s): Vereadora Marinor Brito (cMB)
requerido(s): Prefeitura Municipal de Belém e Vereador Mauro freitas
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 
administrativa de Belém

assunto: apurar possíveis atos de improbidade administrativa de propa-
ganda eleitora irregular feita pelo Vereador Mauro cristiano freitas, bem 
como possíveis irregularidades nas obras de recuperação de acesso da 
praia “Vai quem quer”, em cotijuba
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do conse-
lheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela NÃo HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, convertendo-se o seu julgamento 
em diligências a serem cumpridas pela Promotoria de Justiça de origem.
1.2.9. Processo n.º 001702-036/2019
requerente(s): Secretaria Municipal de Meio ambiente e Turismo de Benevides
requerido(s): denilson oliveira de aguiar
origem: 4º PJ de Benevides
assunto: apurar possível infração ambiental consistente na prática de po-
luição sonora
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, nos termos do artigo 27 da resolução 
n.º 007/2019-cPJ.
1.2.10. Processo n.º 000101-340/2016
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): cr Supermercados
origem: 11º PJ de Santarém
assunto: apurar possíveis irregularidades no saneamento nas calçadas dos 
Estabelecimentos comerciais do Grupo cr Supermercados
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, nos termos do artigo 8º, inciso ii da 
resolução n.º 002/2018-cSMP e do Enunciado 22 do conselho Superior do 
Ministério Público, em razão da assinatura de Tac e instauração de Proce-
dimento Administrativo para fiscalizar o cumprimento do acordo.
1.2.11. Processo n.º 001265-125/2018
requerente(s): Vania lucia Seabra Gomes e outros
requerido(s): diversos
origem: 2º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação e Urba-
nismo de Belém
assunto: apurar possível desordem pública em praça localizada na rua 
Bernal do couto e suposta ocorrência de poluição sonora praticada pelos 
estabelecimentos “The Wall” e “Empório 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, nos termos do artigo 27 da resolução 
n.º 007/2019-cPJ.
1.2.12. Processo n.º 000077-113/2017
requerente(s): Gerson José ferreira Gomes
requerido(s): Supermercado líder
origem: 2º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação e Urba-
nismo de Belém
assunto: Suposta ocorrência de poluição ambiental praticada pelo Super-
mercado “líder comércio e indústria ltda”
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela NÃo HoMoloGa-
ÇÃo da promoção de arquivamento do feito, convertendo-se o seu julga-
mento em diligências a serem cumpridas pela Promotoria de Justiça de 
origem, conforme art. 27, § 3º, inciso i da resolução n.º 07/2019-cPJ.
1.2.13. Processo n.º 001918-094/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santa izabel do Pará
origem: 4ª Promotoria de Justiça de defesa comunitária e cidadania, da 
infância, Juventude dos idosos de Santa izabel do Pará
assunto: apurar suposta ocorrência de poluição sonora praticada pelo Sin-
dicato dos Servidores Públicos Municipais de Santa izabel 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, nos termos do artigo 27 da resolução 
n.º 007/2019-cPJ.
1.2.14. Processo n.º 000851-151/2021
requerente(s): instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
requerido(s): renata alves faciola de Souza e outros
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa
assunto: apurar suposta fraude em benefício previdenciário
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 da resolução n.º 
007/2019-cPJ.
1.2.15. Processo n.º 000896-151/2021
requerente(s): instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
requerido(s): renata alves faciola de Souza e outros
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa
assunto: apurar suposta fraude em benefício previdenciário
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do conse-
lheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo, mas NEGoU ProViMENTo ao 
recurso em Notícia de fato, conforme art. 8º da resolução n.º 007/2019-cPJ.
itens 1.2.1 a 1.2.15 votaram os seguintes Membros: cesar Bechara Nader 
Mattar Junior, Presidente do conselho Superior; Manoel Santino Nascimen-
to Junior, corregedor-Geral do Ministério Público e os conselheiros: Waldir 
Macieira da costa filho, Marcos antônio ferreira das Neves (relator), Ma-
ria do Socorro Martins carvalho Mendo, rosa Maria rodrigues carvalho e 
francisco Barbosa de oliveira.
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1.3. Processos de relatoria da conselheira Maria do Socorro MarTiNS 
carValHo MENdo:
1.3.1. Processo n.º 000277-151/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Serviço Brasileiro de apoio à Micro e Pequena Empresa do 
Pará (SEBraE)
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades na prestação de contas de fundo 
Gerido por Maria domingas ribeiro Paulino, diretora Técnica do SEBraE/Pa
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pela NÃo HoMoloGaÇÃo do arQUiVaMEN-
To e respectivo dEclÍNio dE aTriBUiÇÃo, procedendo-se a remessa dos 
autos ao Ministério Público federal, dando-se conhecimento da remessa 
ao Órgão de execução de origem, nos termos do que dispõe o art. 1º, da 
resolução nº 002/2015 que alterou os artigos 1º e 2º, da resolução n.º 
005/2014, ambas deste Egrégio conselho Superior.
1.3.2. Processo n.º 000216-940/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado Pará e Empresa de Pesquisas 
Técnicas Eireli
requerido(s): Secretaria Municipal de assistência Social (SEaSPac) e Nad-
jalucia oliveira lima
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar suposta irregularidade no processo licitatório promovido 
pela SEaSPac de Marabá, para execução de projeto social das obras do 
residencial Jardim do Éden do Programa “Minha casa, Minha Vida”
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, com base no 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-cSMP.
1.3.3. Processo n.º 000045-113/2017
requerente(s): Benedito ferreira Trindade
requerido(s): Misturama Nigth club (angela flavia Batista diniz)
origem: 2º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urba-
nismo de Belém
assunto: apurar suposta prática de poluição sonora pelo estabelecimento “Mis-
turama Night club” sob representação de pessoa física no Município de Belém
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, com base no art. 27 da resolução 
n.º 007/2019-cPJ.
1.3.4. Processo n.º 000712-040/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria Municipal de Meio ambiente de castanhal
origem: 6º PJ de castanhal
assunto: acompanhar as medidas a serem tomadas pelo Município de cas-
tanhal, definir a organização, dotação de pessoal e infraestrutura da Secre-
taria Municipal de Meio ambiente
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, com base no art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006, 
bem como em atenção à Súmula n.º 001/2011 do cSMP.
1.3.5. Processo n.º 000148-125/2020
requerente(s): 9ª Vara do Trabalho de Belém
requerido(s): armazém Mateus S.a
origem: 3º PJ do consumidor
assunto: investigar suposta inadequação das condições higiênico-sanitá-
rias nas dependências do depósito do armazém Mateus S/a, localizado na 
rodovia augusto Montenegro
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, com base no 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-cSMP.
1.3.6. Processo n.º 002508-031/2015
requerente(s): a coletividade
requerido(s): Tim celular S. a, Empresa de Telefonia oi, Empresa de Tele-
fonia Vivo Sa e claro Empresa
origem: 10º PJ de Santarém
Assunto: Apurar a qualidade do fornecimento do serviço de telefonia, fixa e 
móvel, e do serviço de internet, bem como os supostos prejuízos decorren-
tes da interrupção dos referidos serviços prestados por quatro operadoras 
distintas e demais provedores de internet no Município de Santarém/Pa
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo NÃo coNHEciMENTo e pela dEVolUÇÃo 
doS aUToS à Promotoria de Justiça de origem, onde deverão ser arquiva-
dos, sem necessidade de revisão por este conselho Superior em observân-
cia da Súmula n.º 002/2017-cSMP/Pa e do Enunciado 18 cSMP/Pa.
1.3.7. Processo n.º 000118-113/2019
requerente(s): Paulo Jorge da Silva ramos Machado
requerido(s): cidade folia festa Sambelem
origem: 2º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo de Belém

assunto: apurar a suposta prática de poluição sonora, em tese, provocada 
pelas atividades da associação dos Servidores da delegacia federal de 
agricultura no Pará - aSdEfa e cidade folia.
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, com base no 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-cSMP.
1.3.8. Processo nº 000080-200/2019
requerente(s): Juiz de direito da Vara Única de dom Eliseu
requerido(s): diretor(a) do centro de recuperação feminino
origem: 2º PJ de direitos const. fund. E def. Pat. Púb. e da Mor. adm de ananindeua
assunto: apurar supostos indícios de ato de improbidade administrativa, face 
a representação apresentada pelo exmo. juiz de direito da comarca de dom 
Eliseu, pela não apresentação de presos nas audiências, por parte do centro 
de recuperação feminino de ananindeua (crf), tendo como investigada a 
diretora do referido centro, à época, Sra. carmen lúcia Gomes Botelho
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, com base no 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-cSMP.
1.3.9. Processo n.º 000013-151/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Universidade do Estado do Pará e Maria Josevett almeida Miranda
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa
Assunto: Apurar a suposta percepção indevida da gratificação do regime 
de trabalho integral com dedicação exclusiva (TidE) por parte da servidora 
Maria Josevett almeida Miranda, em razão de manter um possível vínculo 
com a Secretaria de Estado de Educação
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, com base no 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-cSMP.
1.3.10. Processo n.º 002220-094/2018
requerente(s): Wandionne José Barbosa e Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria Municipal de Transportes de Santa izabel do Pará
origem: 4ª Promotoria de Justiça de Santa izabel
assunto: apurar a ausência de transporte público na Vila de caraparu, 
localizada no Município de Santa izabel 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, com base no art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006, 
bem como em atenção à Súmula n.º 001/2011 do cSMP.
1.3.11. Processo n.º 000017-151/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Universidade do Estado do Pará e Mario Jorge Brasil Xavier
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa
assunto: apurar denúncia acerca de possíveis irregularidades no âmbito da 
Universidade do Estado do Pará, envolvendo acumulação indevida de car-
gos públicos e percepção irregular de gratificações, com relação à conduta 
do servidor Mário Jorge Brasil Xavier
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, com base no 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-cSMP.
1.3.12. Processo n.º 018959-003/2020
requerente(s): rodrigo do Nascimento Souza
requerido(s): departamento de Trânsito do Estado do Pará (dETraN-Pa)
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa
assunto: apurar eventual ocorrência de improbidade administrativa advin-
da de suposta morosidade do dETraN/Pa na emissão da carteira Nacional 
de Habilitação requerida por rodrigo do Nascimento Souza
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, nos termos do art. 27, inciso iii da 
constituição federal; art. 25, inciso iV, “a”, da lei federal n.º 8,625/93; 
art. 4º, § 4º, da resolução n.º 174/2017-cNMP e art. 9º, § 11º, da reso-
lução nº 007/2019-cPJ.
1.3.13. Processo n.º 000386-070/2018
requerente(s): a colETiVidadE
requerido(s): José ribeiro
origem: 2º PJ de redenção
assunto: apurar a prestação de contas da câmara Municipal de Pau d’arco 
no exercício financeiro de 2008
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, com base no art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006, 
bem como em atenção à Súmula n.º 001/2011 do cSMP.
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1.3.14. Processo n.º 000029-906/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Sistema de Ensino Médio e fundamental Marabá lTda - ME 
(colÉGio áGaPE)
origem: 7ª PJ de Marabá
assunto: apurar suposta irregularidade do colégio ágape perante o cEE, 
bem como o encerramento das atividades com a recusa da entrega da 
documentação de alunos
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, com base no art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006, 
bem como em atenção à Súmula n.º 001/2011 do cSMP.
1.3.15. Processo n.º 000715-151/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria de Estado de cultura (SEcUlT)
origem:  2ª PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade adminis-
trativa de Belém
assunto: apurar possíveis irregularidades referentes à forma de seleção 
dos artistas para recebimento do recurso emergencial da lei aldir Blanc lei 
nº 14.017, ao supostamente selecionar para premiação pessoas físicas ou 
jurídicas com membros do quadro societário que não se enquadram nos re-
quisitos da lei, especificamente com relação a Sra. Claudiana Gomes Guido
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da conse-
lheira relatora, dEcidiU pela raTificaÇÃo do dEclÍNio dE aTriBUiÇÃo, 
procedendo-se a remessa dos autos ao Ministério Público federal, dando-se 
conhecimento da remessa ao Órgão de execução de origem, nos termos do 
que dispõe o art. 1º, da resolução n.º 002/2015 que alterou os artigos 1º 
e 2º, da resolução n.º 005/2014, ambas deste Egrégio conselho Superior.
1.3.16. Processo n.º 000121-151/2018
requerente(s): Ministério Público de contas do Estado do Pará (MPc)
requerido(s): José acreano Brasil Junior e Secretaria de Estado de Justiça 
e direitos Humanos (SEJUdH)
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade adminis-
trativa de Belém
assunto: apurar supostas irregularidades na Secretaria de Estado de Jus-
tiça e direitos Humanos, nos mesmos termos do processo administrativo 
instaurado pelo TcE/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, com base no art. 27 da resolução 
n.º 007/2019-cPJ e art. 10 da resolução n.º 23/007-cNMP.
1.3.17. Processo n.º 000378-151/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): alessandre Sampaio da Silva
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade adminis-
trativa de Belém
Assunto: Apurar a suposta percepção indevida da Gratificação do Regime 
de Trabalho integral com dedicação Exclusiva (TidE) por parte do servidor 
alessandre Sampaio da Silva, em razão de manter um possível vínculo 
com a Secretaria de Estado de Educação do amapá
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da conselheira 
relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da promoção 
de arquivamento do feito, com base no 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-cSMP e art. 27 da resolução 007/2019 cPJ.
1.3.18. Processo n.º 000005-151/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Universidade do Estado do Pará (UEPa) e Manoel Tavares de Paula
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade adminis-
trativa de Belém
assunto: apurar eventuais irregularidades atinentes à acumulação indevi-
da de cargos públicos e recebimento indevido de gratificações por servidor 
da UEPa em Belém
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da conselheira 
relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da promoção 
de arquivamento do feito, com base no 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-cSMP e art. 27 da resolução 007/2019 cPJ.
1.3.19. Processo n.º 038154-003/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Pedro lúcio Santos rosa
origem: 2º Pj de direitos const. fund. e def. Pat. Púb. e da Mor. adm. de ananindeua
assunto: apurar suposta prática de violação da lei n.º 8.42992, em decor-
rência de assédio moral, consubstanciado no pedido de providências
item retirado de pauta pelo conselheiro Marcos antônio ferreira das Neves.
itens 1.3.1 a 1.3.18 votaram os seguintes Membros: cesar Bechara Nader 
Mattar Junior, Presidente do conselho Superior; Manoel Santino Nascimen-
to 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 (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 n.º 001070-125/2020
requerente(s): capitania dos Portos da amazônia oriental
requerido(s): clube de Motos aquáticas do Estado do Pará
origem: 2º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo
assunto: apurar possível ocorrência de danos ambientais decorrentes do 
Evento Náutico denominado de “Desafio Nacional Arrancadão Dos Jet Ski”, 
promovido pelo clube de Motos aquáticas do Estado do Pará que em tese 
teria causado danos às margens, às instalações nele localizadas e às em-
barcações atracadas
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, com base no art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.4.2. Processo n.º 000727-151/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria de Estado de cultura (SEcUlT)
origem: 2ª PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade adminis-
trativa de Belém
assunto: apurar supostas irregularidades na forma de seleção de artistas 
para recebimento do recurso emergencial da lei aldir Blanc
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da conse-
lheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela raTificaÇÃo do dE-
clÍNio dE aTriBUiÇÃo ao Ministério Público federal, para que sejam ado-
tadas as providências cabíveis, por força do art. 109, incisos i e iV da cf/88.
1.4.3. Processo n.º 000232-151/2015
requerente(s): lúcio Mauro cavalcante ribeiro
requerido(s): Universidade do Estado do Pará (UEPa)
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades no que se refere ao acúmulo 
ilegal de cargos públicos e possível desvio de recursos da assistência Estu-
dantil, utilizados no restaurante Universitário
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, com base no art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.4.4. Processo n.º 000263-087/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Marisvaldo Pereira campos
origem: PJ de São João do araguaia
assunto: apurar a responsabilidade do Sr. Marisvaldo Pereira campos, ex
-prefeito de São João do araguaia, referente às contas do fundo Municipal 
de assistência Social (fMaS), exercício de 2008
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, com base no art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.4.5. Processo n.º 009501-031/2017
requerente(s): a coletividade
requerido(s): agência Nacional de Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis (aNP)
origem: 10º PJ de Santarém
assunto: apurar as revendas de Gás liquefeito de Petróleo (GlP) nos mu-
nicípios de Santarém, Mojuí dos campos e Belterra e a eventual prática de 
ato lesivo ao consumidor nessas cidades
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, com base no art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.4.6. Processo n.º 000519-031/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Santarém
origem: 9ª PJ de Santarém
assunto: apurar possíveis atos de improbidade administrativa em relação 
às contas apresentadas pela Secretaria Municipal de Planejamento e coor-
denação Geral de Santarém de responsabilidade do Sr. Everaldo de Souza 
Martins filho, referente ao ano de 2007
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, com base no art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.4.7. Processo n.º 000359-383/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): fundo Municipal de Saúde de São Geraldo do araguaia e 
rubens carvalho costa
origem: PJ de São Geraldo do araguaia
assunto: apurar responsabilização pela irregularidade na prestação de 
contas do fundo Municipal de Saúde de São Geraldo do araguaia, referente 
ao exercício de 2002, sob responsabilidade do Sr. rubens carvalho costa
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, com base no art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
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1.4.8. Processo n.º 000074-084/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Shirley cristina de Barros Malcher
origem: 2ª PJ de rondon do Pará
assunto: apurar suposta improbidade administrativa cometida pelo Mu-
nicípio de rondon do Pará, tendo à época a Sra. Shirley cristina Barros 
Malcher como prefeita
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, com base no art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.4.9. Processo n.º 004529-030/2021
requerente(s): Justino amorim da Silva
requerido(s): Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas (SEMSa)
origem: 4º PJ de Parauapebas
assunto: recurso em Notícia de fato. recorrente alega descaso com a 
saúde pública no Município de Parauapebas
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo NÃo acolHiMENTo da rEViSÃo do ar-
QUiVaMENTo da NoTÍcia dE faTo, sendo devido o arquivamento nos 
termos do art. 8º, inciso Vii, do regimento interno do conselho Superior 
do Ministério Público.
1.4.10. Processo n.º 000041-028/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria de Saúde de Nova Timboteua e luis carlos castro
origem: PJ de Nova Timboteua
assunto: ausência de repasse dos 15% de contrapartida destinado para os 
serviços de saúde do Município de Nova Timboteua, disposto no art. 07 da 
lei complementar n.º 141 de 2012
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, com base no art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
itens 1.4.1 a 1.4.10 votaram os seguintes Membros: cesar Bechara Nader 
Mattar Junior, Presidente do conselho Superior; Manoel Santino Nascimen-
to 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 (relatora) e 
francisco Barbosa de oliveira.
1.5. Processos de relatoria do conselheiro fraNciSco BarBoSa dE oliVEira:
1.5.1. Processo n.º 000216-200/2016
requerente(s): alessandra Varela de Souza e outros
requerido(s): Prefeitura Municipal de ananindeua
origem: 2º PJ de direitos constitucionais fundamentais e de defesa do 
Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua
assunto: apurar suposta violação a princípios administrativos consistente 
na contratação de servidores temporários, para preenchimento de vagas 
providas através do concurso Público Municipal n.º 002/2015/PMa, tendo 
como investigada a Prefeitura Municipal de ananindeua, por sua Secretaria 
Municipal de Saúde-SESaU
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 n.º 000315-151/2017
requerente(s): associação dos comerciantes e Usuários da cEaSa/Pa (aSSUcEPa)
requerido(s): centrais de abastecimento do Para S/a (cEaSa)
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidade referentes ao descumprimento do 
contrato n.º 001/2015, realizado entre a cEaSa/Pa e a Empresa Transci-
dade Serviços ambientais Eireli EPP “cidade limpa” que não estaria reali-
zando a limpeza do local de forma adequada
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 n.º 000100-148/2021
requerente(s): Banco do Estado do Para S.a. (BaNPará)
requerido(s): Município de Baião
origem: PJ de Baião
assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa praticado 
por ex-gestores do fundo Municipal de Saúde de Baião, os quais teriam 
deixado de repassar os valores descontados em empréstimos consigna-
dos dos servidores, ao banco, referentes aos meses de dezembro/2019, 
abril/2020, maio/2020, junho/2020 e julho/2020
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pelo iMProViMENTo do 
recurso em Notícia de fato, para que seja mantida a homologação de 
arquivamento, observadas as formalidades legais.
1.5.4. Processo n.º 000043-043/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Marcílio costa Picanço
origem: PJ de Terra Santa
assunto: apurar eventual dano ao patrimônio público decorrente da ma-
nutenção do convênio de empréstimo entre a Prefeitura Municipal de Terra 

Santa e a franquia caixa aqui (cEf), quando o proprietário da franquia, Sr, 
Marcílio costa Picanço, foi eleito prefeito do município em 2018
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 n.º 002568-031/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Estado do Pará
origem: 9ª PJ de Santarém
Assunto: Apurar elementos que identifiquem os investigados e/ou objetos 
de irregularidades contratuais no âmbito do recurso público, referente ao 
serviço de nefrologia prestado no Hospital regional Waldemar Penna
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.
1.5.6. Processo n.º 004316-031/2021
requerente(s): Priscilla Ketheny Gomes farias e Vilidiane Morais
requerido(s): Banca iadES
origem: 4º PJ dos direitos constitucionais fundamentais e dos direitos 
Humanos de Belém
assunto: apurar suposta irregularidade presente no edital do concurso pú-
blico para oficiais da Policia Militar do Estado do Pará (Edital n.º 01-CFO/
PMPa/SEPlad de 12/11/2020)
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pelo iMProViMENTo do 
recurso em Notícia de fato, para que seja mantida a homologação de 
arquivamento, observadas as formalidades legais.
1.5.7. Processo n.º 000926-710/2018
requerente(s): inês do Socorro da Silva Pantoja
requerido(s): águas de São francisco
origem: 1º PJ de Barcarena
assunto: apurar reclamação acerca da péssima qualidade da água fornecida 
pela concessionária águas de São francisco, feita por moradores das ruas 
capitão Tomé Serrão, Sete de Setembro, Vereador João Pantoja, Travessa 
da Mariz, Travessa Jaime dias, Santo antônio, avenida cronge da Silveira, 
lameira Bitencourt, avenida Magalhães Barata, rua frederico Vasconcelos, 
almeida de Moraes, todas localizadas no Bairro centro de Barcarena
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.
1.5.8. Processo n.º 001147-382/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): rodrigo da Motta frança
origem: 2º PJ de conceição do araguaia
assunto: apurar suposto desvio funcional caracterizado como ato de im-
probidade administrativa, perpetrada por delegado de Polícia civil que le-
vou 21 dias, a contar da data de determinada notitia criminis, para instau-
rar inquérito civil
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.
1.5.9. Processo n.º 007774-030/2018
requerente(s): aNÔNiMo
requerido(s): conselho Municipal de Habitação de Parauapebas
origem: 6º PJ de Paraupebas
assunto: apurar possível fraude dentro do conselho de Habitação do Município
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, nos termos do artigo 8º, inciso Vii 
do regimento interno do E. conselho Superior do Ministério Público. i, 
do regimento interno do Egrégio conselho Superior do Ministério Público.
1.5.10. Processo n.º 001626-122/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará e Nazareno Benedito correa
requerido(s): câmara Municipal de igarapé-Miri
origem: PJ de igarapé-Miri
Assunto: Apurar a anulação do contrato n.º 001/2019, firmado entre o ad-
vogado amadeu Pinheiro corrêa filho e a câmara Municipal de igarapé-Miri, 
cujo o objeto é a contratação de serviço de assessoria e consultoria jurídica
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, nos termos do artigo 8º, inciso Vii do 
regimento interno do E. conselho Superior do Ministério Público.
1.5.11. Processo n.º 000234-151/2016
requerente(s): Vereadora Sandra Batista
requerido(s): Secretaria Municipal de Saneamento (SESaN)
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades na SESaN, com relação a eleva-
das quantias do ProMaBEN ii, obtidos juntos ao Bid e que seriam desti-
nados para obras nos canais da Bacia do UNa
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, nos termos do artigo 8º, inciso Vii do 
regimento interno do E. conselho Superior do Ministério Público.
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1.5.12. Processo n.º 000084-200/2019
requerente(s): adilson dias lopes
requerido(s): Município de ananindeua
origem: 2º PJ de direitos const. fund. e def. Pat. Púb. e da Mor. adm. de ananindeua
assunto: apurar suposta violação ao art. 11, ii da lei n.º 8429/92, con-
substanciado no pedido de providências solicitado pelo Sr. adilson dias 
lopes, acerca do não pagamento de verbas trabalhistas, tendo como inves-
tigado o Sr. Manoel carlos antunes, ex-prefeito de ananindeua/Pa
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, nos termos do artigo 8º, inciso Vii do 
regimento interno do E. conselho Superior do Ministério Público.
1.5.13. Processo n.º 000173-270/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prestadores de Serviços do Transporte aquáviário
origem: PJ de afuá
assunto: apurar possíveis irregularidades cometidas pelos prestadores de 
serviços de transporte fluvial no trecho Afuá-Macapá-afua’, inobservada 
especialmente a resolução n.º 912/2007 da aNTaQ
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, nos termos do artigo 8º, inciso Vii do 
regimento interno do E. conselho Superior do Ministério Público.
1.5.14. Processo n.º 003266-027/2018
requerente(s): Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (SiNTEPP)
requerido(s): Prefeitura Municipal de Tucuruí e Secretaria de Educação de Tucuruí
origem: 1º PJ de Tucuruí
assunto: apurar a reprovação das contas da fundo Municipal de Educação 
(fUNdEB) da Prefeitura de Tucuruí, referente ao exercício de 2008
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, nos termos do artigo 8º, inciso Vii do 
regimento interno do E. conselho Superior do Ministério Público.
itens 1.5.1 a 1.5.14 votaram os seguintes Membros: cesar Bechara Nader 
Mattar Junior, Presidente do conselho Superior; Manoel Santino Nascimen-
to 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 n.º 000108-166/2020 – dr. Marcos antônio ferreira da 
Neves impedido de votar
requerente(s): adriano Barbosa do Nascimento
requerido(s): Secretária de Saúde de Magalhães Barata
origem: PJ de Magalhães Barata
assunto: apurar eventual irregularidade no atendimento médico prestado 
no centro de Saúde de Magalhães Barata
item retirado de pauta pela conselheira rosa Maria rodrigues carvalho.
1.6.2. Processo n.º 000295-151/2019 – dr. Marcos antônio ferreira da 
Neves impedido de votar
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria Municipal de Saúde (SESMa) e Prefeitura Munici-
pal de Belém (PMB)
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa
assunto: apurar possível irregularidade no contrato n.º 305/2016 celebrado 
pela SESMa, na locação de imóvel para funcionamento da sede do SaMU
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, nos termos do artigo 8º, inciso Vii do 
regimento interno do E. conselho Superior do Ministério Público.
1.6.3. Processo n.º 001192-082/2019 – dr. Marcos antônio ferreira da 
Neves impedido de votar
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): José orlando freire
origem: PJ de ipixuna do Pará
assunto: apurar supostas irregularidades apontadas pelo Tribunal de con-
tas dos Municípios na prestação de contas do Município de ipixuna do Pará, 
exercício de 2003
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo NÃo HoMoloGaÇÃo do arQUiVaMENTo, 
devendo haver designação de novo membro para atuar no feito, conside-
rando o princípio da independência funcional, nos termos do art. 9º, § 4º, 
da lei nº. 7347/851 e art. 27, § 3º, inciso ii, da resolução n.º 007/2019 
do colégio de Procuradores de Justiça.
itens 1.6.2 a 1.6.3, votaram os seguintes Membros: cesar Bechara Nader 
Mattar Junior, Presidente do conselho Superior; Manoel Santino Nascimento 
Junior, corregedor-Geral do Ministério Público e os conselheiros: Waldir Ma-
cieira da costa filho, Maria do Socorro Martins carvalho Mendo, rosa Maria 
rodrigues carvalho, francisco Barbosa de oliveira e Nelson Pereira Medrado 
(relator). registrou-se o impedimento em votar do Exmo. conselheiro Marcos 
antônio ferreira das Neves, 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-Pa, 03 de março de 2022.
fraNciSco BarBoSa dE oliVEira
Procurador de Justiça
Secretário do conselho Superior do Ministério Publico

Protocolo: 767022
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 003/2022
Simp: 000055-136/2022
a Promotora de Justiça, respondendo pela PJ de São João de Pirabas/Pa, 
torna pública a instauração do Procedimento administrativo, registrado no 
simp sob o nº 000055-136/2022, que se encontra à disposição na Pro-
motoria de Justiça de São João de Pirabas, situada na tv. da Glória, 331, 
centro, cep:68.719-000- São João de Pirabas- Pará- fone:(91)3449-1106
PorTaria nº 003/2022 (Simp nº 000055-136/2022)
interessado(s): Ministério Público Estadual
Assunto: Acompanhar e fiscalizar a execução do Plano Municipal de Sane-
amento Básico do Município de São João de Pirabas/Pa.
Gabriela rios Machado- Promotora de Justiça

Protocolo: 766912
extrato da Portaria nº 012/2022-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – bel
o 3º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTUral, HaBiTaÇÃo 
E UrBaNiSMo dE BElÉM, torna pública a PorTaria nº 012/2022-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – 
BEl que instaura o Procedimento administrativo nº 046438-003/2021 na Promotoria de 
Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na 
rua Ângelo custódio, nº 36- anexo i-térreo-cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
data da instauração: 17.02.2022
objeto: instaurado para apurar informações e eventuais irregularidades 
em relação a um imóvel abandonado, localizado na av. celso Malcher s/n, 
ao lado da igreja Quadrangular, bairro Terra firme, nesta cidade.
Promotor de Justiça: raimundo de jesus coelho de moraes

Protocolo: 766921
extrato da Portaria nº 011/2022-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – bel
o 3º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTUral, 
HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, torna pública a PorTaria nº 011/2022-MP-
3º PJ/Ma/Pc/HU – BEl que instaura o Procedimento administrativo nº 000068-
113/2021 na Promotoria de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural, 
Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo custódio, nº 36- anexo 
i-térreo-cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
data da instauração: 16.02.2022
objeto: instaurado a partir de informação apresentada pelo Sr. carlos alberto 
almeida consolação, morador da rua cumaru nº 117, bairro Terra firme, nesta 
cidade - referente ao alagamento e mau cheiro pelas redondezas, causado pela 
fossa séptica que está entupida na rua cumaru. a divisão de Vigilância Sanitária 
do Município de Belém tomou conhecimento e a equipe constatou por meio de 
uma vistoria que o relato da denúncia procede, sugerindo intervenção da SESaN;
Promotor de Justiça: raimundo de jesus coelho de moraes

Protocolo: 766914
resUMo da Portaria N. 008/2022 - MP/PJNt
a ProMoToria dE JUSTiÇa dE NoVa TiMBoTEUa torna público o 
extrato da PorTaria nº 008/2022-MP/PJNT, referente ao Procedimento 
administrativo SiMP nº 000110-028/2021, o qual se encontra à disposição 
na sede da Promotoria.
aditamento da PorTaria nº 002/2021-PJNT para cumprir as determinações 
oriundas da corregedoria-Geral de Justiça do MPPa, comunicadas por meio 
do ofício circular n. 012/2020-MP/cGMP; monitorar a alimentação do 
Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), do cadastro Nacional do 
Sistema Penitenciário, do Sistema de cadastro de feminicídio, bem como 
acompanhar indicadores de criminalidade do município de Nova Timboteua/
PA; e acompanhar a implementação do banco de dados de identificação de 
perfil genético de que trata o artigo 9º-A da Lei de Execução Penal (LEP).
Nova Timboteua/Pa, 14 de fevereiro de 2022.
PaTricia PiMENTEl raBElo aNdradE
Promotora de Justiça

Protocolo: 766936
eXtrato de Portaria N.º 010/2022-cGMP/Pa, de 03 de MarÇo de 2022
o corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, 
no uso de  suas atribuições legais conferidas pelo artigo 30 da lei com-
plementar Estadual n.º 057, de 06/07/2006 (lei orgânica do Ministério 
Público do Estado do Pará);
r E S o l V E:
instaurar o presente Procedimento disciplinar Preliminar (PdP), em desfa-
vor do Membro do Ministério Público com Matrícula funcional n.º 999.1555 
MP/Pa, por transgressão, em tese, do dever funcional insculpido no artigo 
154, inciso Vi, da lei complementar Estadual n.º 057/2006, conforme am-
plamente noticiado em redes sociais e meios de comunicação.
rEGiSTrE-SE e cUMPra-SE.
GaBiNETE da corrEGEdoria-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico do ES-
Tado do Pará, em 03 de março de 2022.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público/Pa

Protocolo: 767077
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MUNicÍPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de LicitaÇÃo
editaL do PreGÃo 

eLetrÔNico 011/2022- Pe-PMa  
o Município de abaetetuba/Pa, Pará, por meio da Prefeitura Munici-
pal torna público que no dia 17/03/2022, às 08h, no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspúblicas.com.br, realizará  licitação na modalidade 
Pregão, na forma  eletrônica, do tipo  Menor Preço por  lote/Grupo, no 
modo de disputa aberto e fechado, para  contratação de Pessoas Jurídicas 
para fornecimentos de objetos descartáveis, produtos químicos para hi-
gienização, limpeza e desinfecção , EPi´s, utensílios e permanentes, para 
atender as necessidades das atividades do Matadouro Municipal e Merca-
dos Municipais, pelo período de 12 (doze) meses. a licitação será regida 
pela lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, decreto nº 10.024, de 20 de 
setembro de 2019 e lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. os interessados 
poderão obter o texto integral do Edital e todas as informações sobre a 
licitação através do acesso à página do Tribunal de contas do Município/Pa, 
www.portaldecompraspúblicas.com.br ou na sala da comissão Permanente 
de licitação-cPl junto à Prefeitura Municipal de abaetetuba, situada à rua 
Siqueira Mendes, nº 1359, centro, cEP: 68440-000, no horário de 8h às 
14h, em dias de efetivo expediente.

Francineti Maria rodrigues carvalho
Prefeita Municipal

Protocolo: 767143

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de LicitaÇÃo
editaL do PreGÃo 

eLetrÔNico 012/2022- Pe-PMa 
o Município de abaetetuba/Pa, Pará, por meio da Prefeitura Municipal 
torna público que no dia 17/03/2022, às 13h, no endereço eletrônico www.
portaldecompraspúblicas.com.br, realizará  licitação na modalidade Pregão, 
na forma  eletrônica, do tipo  Menor Preço por  item, no modo de disputa 
aberto, para  registro de Preços Visando a contratação de Empresa Para 
Prestação de Serviços de locação de Veículos Terrestres e fluviais Para 
distribuição de Materiais (livros didáticos, Merenda Escolares  Entre ou-
tros) e deslocamento de Servidores Para atender as demandas logísticas 
da Secretaria Municipal de Educação, cultura e desporto do Município de 
abaetetuba/Pa. a licitação será regida pela lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993. os interessados poderão obter o texto integral do 
Edital e todas as informações sobre a licitação através do acesso à página do 
Tribunal de contas do Município/Pa, www.portaldecompraspúblicas.com.br ou 
na sala da comissão Permanente de licitação-cPl junto à Prefeitura Municipal 
de abaetetuba, situada à rua Siqueira Mendes, nº 1359, centro, cEP: 68440-
000, no horário de 8h às 14h, em dias de efetivo expediente.

Francineti Maria rodrigues carvalho
Prefeita Municipal

Protocolo: 767150

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de LicitaÇÃo
editaL do PreGÃo 

eLetrÔNico 013/2022- Pe-PMa
o Município de abaetetuba/Pa, Pará, por meio da Prefeitura Municipal 
torna público que no dia 17/03/2022, às 16h, no endereço eletrônico www.
portaldecompraspúblicas.com.br, realizará  licitação na modalidade Pre-
gão, na forma  eletrônica, do tipo  Menor Preço por lote/Grupo, no modo 
de disputa aberto, para  Sistema de registro de Preços para fornecimento 
de Materiais de construção, madeira e cerâmica, para atender às deman-
das da Prefeitura Municipal de abaetetuba e suas Secretarias vinculadas, 
pelo período de 12 (doze) meses, em virtude do lote fracassado da licitação 
anterior (Pregão eletrônico nº 15/2021-PE-PMa). a licitação será regida 
pela lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, decreto nº 10.024, de 20 de 
setembro de 2019 e lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. os interessados 
poderão obter o texto integral do Edital e todas as informações sobre a 
licitação através do acesso à página do Tribunal de contas do Município/Pa, 
www.portaldecompraspúblicas.com.br ou na sala da comissão Permanente 
de licitação-cPl junto à Prefeitura Municipal de abaetetuba, situada à rua 
Siqueira Mendes, nº 1359, centro, cEP: 68440-000, no horário de 8h às 
14h, em dias de efetivo expediente.

Francineti Maria rodrigues carvalho
Prefeita Municipal

Protocolo: 767152

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtrato do coNtrato

Processo adMiNistratiVo nº 113/2021-PMa 
Modalidade: Pregão eletrônico Nº 035/2021-Pe-PMa 

oBJeto: contratação de Empresa Especializada para Prestação dos Ser-
viços de Transporte Escolar fluvial, visando atender os alunos da rede Pú-
blica Municipal e estadual de Ensino do Município de abaetetuba/Pa. coN-
TraTaNTE: SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo, cUlTUra E dESPor-
To/fUNdo MUNiciPal, cNPJ sob n° 21.763.283./0001-01.  coNTraTa-
da: coNTraTo Nº 2022/032-PE-PMa - MWB fErrEira PrESTadora dE 
SErViÇoS, cNPJ 21.649.516/0001-31, Valor Global de r$ 2.565.912,78. 
ViGÊNcia: 21/01/2022 a 21/01/2023.

Jefferson Felgueiras de Carvalho
Secretário Municipal de abaetetuba

Protocolo: 767155

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

HoMoLoGaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico 4/2022

o Fundo municipal de educação de altamira, torna público a Homolo-
gação do processo licitatório acima citado, objeto: contratação de pessoa 
jurídica e/ou física para locação de barcos (com condutor) para o Trans-
porte Escolar, conforme especificações constantes do Termo de Referência 
anexo i, empresa: PiMENTEl TUriSMo E TraNSPorTES lTda - cNPJ/Mf 
07.612.370/0001-29, valor total r$ 964.468,50.

HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico 5/2022

o Fundo municipal de educação de altamira, torna público a Homo-
logação do processo licitatório acima citado, objeto: contratação de pes-
soa jurídica e/ou física para locação de veículos para o Transporte Escolar 
(com condutor), conforme especificações constantes do Termo de Refe-
rência anexo i, empresas: E dE J liMa TraNSPorTE EirEli - cNPJ/Mf 
32.268.024/0001-12, valor total r$ 947.367,40. fraNciNaldo f. dE 
liMa - cNPJ/Mf 24.821.342/0001-30, valor total r$ 110.080,00.

HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico srP 89/2021

o Fundo municipal de educação de altamira, torna público a Homolo-
gação do processo licitatório acima citado, objeto: refere-se à registro de 
Preços para futura e Eventual contratação para fornecimento de Gêneros ali-
mentícios, destinados ao atendimento do Programa Nacional de alimentação 
Escolar, para manutenção das Unidades da rede Municipal de Ensino, empre-
sas: SoUZa & fadaNElli lTda - cNPJ/Mf 14.564.846/0001-69, valor total 
r$ 2.916.074,18  -  l a da SilVa coMErcial - cNPJ/Mf: 05.154.823/0001-
95, valor total r$ 3.388.300,61 - rodriGUES E PENa aTacadiSTa lTda 
- cNPJ/Mf: 14.979.866/0001-09, valor total r$ 908.851,91 - o S oliVEira 
coMErcial - cNPJ/Mf: 03.623.513/0001-47, valor total r$ 1.936.177,57 - 
G. a. MESQUiTa - cNPJ/Mf: - 37.628.322/0001-90, valor total r$ 139.201,30 
- laTiciNioS Sao fraNciSco lTda - cNPJ/Mf: - 10.703.391/0001-64-
, valor total r$ 929.838,00 - r. a. BaNdEira PaNificadora - cNPJ/Mf: 
03.035.727/0001-00, valor total r$ 577.440,00.

MaXciNei Ferreira PacHeco
Secretário Municipal de Educação de altamira

altamira, 07 de fevereiro de 2022

eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 089/2021

Partes: coNtrataNte: FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de aLta-
Mira - FMe, cNPJ: 28.553.049/0001-90 - coNTraTada: EMPrESaS: 
SoUZa & fadaNElli lTda, inscrito no cNPJ/Mf n.º 14.564.746/0001-69; 
contrato nº. 029/2022, valor r$: 2.916.074,18; l. a. da SilVa coMEr-
cial, inscrito no cNPJ/Mf n.º 05.154.823/0001-95; contrato nº. 030/2022, 
valor r$: 3.388.300,61; rodriGUES E PENa aTacadiSTa lTda, inscrito 
no cNPJ/Mf n.º 14.979866/0001-09; contrato nº. 031/2022, valor r$: 
908.851,91; o. S. oliVEira coMErcial-ME, inscrito no cNPJ/Mf n.º 
03.623.513/0001-47; contrato nº. 032/2022, valor r$: 1.936.177,57; G. 
a. MESQUiTa-ME, inscrito no cNPJ/Mf n.º 37.628.322/0001-90; contrato 
nº. 033/2022, valor r$: 139.205,30; r. a. BaNdEira PaNificadora, ins-
crito no cNPJ/Mf n.º 03.035.727/0001-00; contrato nº. 034/2022, valor 
r$: 577.440,00; laTicÍNio SÃo fraNciSco lTda, inscrito no cNPJ/Mf 
n.º 10.703.391/0001-60; contrato nº. 035/2022, valor r$: 929.838,00;  
dotação orçamentária - 12 361 0008 2047 - Manutenção do Programa de 
alimentação Escolar indígena - PNaE-33.90.30 00 - Material de consumo  
-15 52 00 00- Transferência de recursos do PNaE -15 00 10 01- receita de 
impostos e Transferências da Educação-12 361 0008 2048 - Manutenção 
do Programa de alimentação Escolar Ensino fundamental - PNaEf-33 90 
30 00 -  Material de consumo. 15 52 00 00- Transferência de recursos do 
PNaE. 15 00 10 01- receita de impostos e Transferências da Educação. 
12 361 0008 2049 - Manutenção do Programa de alimentação Escolar rE-
SEX  33 90 30 00 - Material de consumo 15 52 00 00- Transferência de 
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recursos do PNaE. 15 00 10 01- receita de impostos e Transferências da 
Educação. 12 365 0008 2068 - Manutenção do Programa de alimentação 
Escolar Pré-Escolar - PNaP-33 90 30 00 - Material de consumo. 15 52 00 
00- Transferência de recursos do PNaE. 15 00 10 01- receita de impostos 
e Transferências da Educação. 12 365 0008 2069 - Manutenção do Pro-
grama de alimentação Escolar creches - PNaEc-33 90 30 00 - Material 
de consumo. 15 52 00 00- Transferência de recursos do PNaE. 15 00 
10 01- receita de impostos e Transferências da Educação. 12 366 0008 
2070 - Manutenção do Programa de alimentação Escolar - PNaE - EJa-33 
90 30 00 - Material de consumo. 15 52 00 00- Transferência de recursos 
do PNaE. 15 00 10 01- receita de impostos e Transferências da Educa-
ção. 12 367 0008 2071 - Manutenção do Programa de alimentação Escolar 
Educação Especial - PNaEE-33 90 30 00 - Material de consumo+15 52 00 
00- Transferência de recursos do PNaE. 15 00 10 01- receita de impostos 
e Transferências da Educação. Vigência: até 31/12/2022; objeto: forneci-
mento de Gêneros alimentícios, destinados ao atendimento do Programa 
Nacional de alimentação Escolar. as informações poderão ser acessadas na 
integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Altamira/PA - www.altami-
ra.pa.gov.br. assinatura: altamira/Pá, 08/02/2022.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 089/2021

ata de reGistro de PreÇos Nº 004/2022, ata tem por objeto o re-
gistro de Preços para eventual e futura aquisição de Gêneros alimentícios, 
destinados ao atendimento do Programa Nacional de alimentação Escolar, 
especificados no Termo de Referência, anexo I. EMPRESA E VALOR RE-
GiSTrado: ParTES: coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo 
dE alTaMira-fME - cNPJ: 28.553.049/0001-90 - EMPrESaS: SoUZa & 
fadaNElli lTda, inscrito no cNPJ/Mf n.º 14.564.746/0001-69; valor glo-
bal de r$: 2.916.074,18, para os itens: 01, 02, 09, 10, 12, 13, 15, 21, 
23, 25, 28, 30, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 47 e 53. l. a. da SilVa 
coMErcial, inscrito no cNPJ/Mf n.º 05.154.823/0001-95; valor global de 
r$: 3.388.300,61, para os itens: 03, 04, 05, 08, 11, 26, 32, 37, 49, 50, 
51, 52, 54, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 68, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 100, 101, 102, 103 e 104. rodriGUES 
E PENa aTacadiSTa lTda, inscrito no cNPJ/Mf n.º 14.979.866/0001-09; 
valor global de r$: 908.851,91, para os itens: 06, 07, 14, 20, 24, 35, 
38, 44, 46 e 48. o. S. oliVEira coMErcial-ME, inscrito no cNPJ/Mf 
n.º 03.623.513/0001-47; valor global de r$: 1.936.177,57, para os itens: 
16, 17, 18, 19, 22 e 29. G. a. MESQUiTa-ME, inscrito no cNPJ/Mf n.º 
37.628.322/0001-90; valor global de r$: 139.205,30, para o item: 27. r. 
a. BaNdEira PaNificadora, inscrito no cNPJ/Mf n.º 03.035.727/0001-
00; valor global de r$: 577.440,00, para o item: 45. laTicÍNio SÃo fraN-
ciSco lTda, inscrito no cNPJ/Mf n.º 10.703.391/0001-60; valor global de 
r$: 929.838,00, para o item: 31. Validade da ata é de 12 (doze) meses, 
a partir da assinatura. iNforMaÇÕES: a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS 
Nº 004/2022 vinculada ao PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 089/2021 poderá 
ser acessada na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Altamira/
Pa - www.altamira.pa.gov.br. assinatura: 27/01/2022.

Protocolo: 767156

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
FUNdo MUNiciPaL de saÚde de aLtaMira

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP 060/2021
a secretaria municipal de saúde de altamira Pa, torna público a Ho-
mologação do processo licitatório acima citado, objeto: registro de preço 
para futura e eventual contratação de serviços de locação de equipamentos 
de Raio X portátil, de digitalizador de Imagens radiográficas tipo CR, ma-
nutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de raio x das unidades 
Hospital Geral de altamira - HGa / São rafael, Unidade de Pronto atendi-
mento - UPa e centro de apoio em diagnóstico. fornecedor: PlENa aSSiS-
TÊNcia TÉcNica - 05.767.853/0001-77; valor global de r$: 1.004.486,04 
(Um Milhão, Quatro Mil, Quatrocentos e oitenta e Seis reais e Quatro 
centavos).

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 008/2022-sesMa
contratação de empresas do ramo pertinente para aquisição de Materiais 
de consumo e Equipamentos para utilização no laboratório regional de 
Prótese dentária (lrPd), para atender as necessidades da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Altamira - PA/ Fundo Municipal de Saúde, especifica-
mente as demandas do centro de Especialidades odontológicas (cEo). 
aBErTUra: 18/03/2022, às 10:00 horas (horário local) no site www.licita-
net.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 licitacaosesma@gmail.com.

tatiaNa de soUZa NasciMeNto GaLVÃo
Secretária Municipal de Saúde

Protocolo: 767158

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 023/2022/PMaP 
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de mate-
rial esportivo, expediente, didático e pedagógico; confecção de material 
gráfico; confecção de uniformes esportivos, bem como locação de equipa-

mentos e veículos, destinado a atender as necessidades para o desenvol-
vimento do projeto de esporte, lazer e cultura planejados pela secretaria 
municipal de assistência social de aurora do Pará, conforme convenio n° 
911633/2021. a sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a di-
vulgação das propostas de preços e etapa de lances no dia 17/03/2022, às 
08:30 horas. o edital estará disponível nos sites: o edital estará disponível 
nos sites: https://auroradopara.pa.gov.br/licitacao.php e www.compras-
net.gov.br e e-mail: licitacaoaurorapara@gmail.com, a partir da data da 
publicação. antonia tassila Farias de araújo - Pregoeira/PMaP.

Protocolo: 767166

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
aViso de coNVocaÇÃo Para sessÃo 

de aBertUra de ProPostas 
coNcorrÊNcia N° 3-010/2021 

objeto: execução da seguinte obra: construção da Escola Bom futuro lo-
calizada no bairro fazendinha. a cPl da Prefeitura Municipal de Barcarena,  
após cumprimento à norma inscrita na letra do art. 109, i, alínea “a”, c/c § 
1°, da lei n°. 8.666/93, e para cumprir o que dispõe o art. 43, ii e iii da 
referida lei, bem como item 15, subitens 15.8 e 15.9, do edital que disci-
plina a licitação, torna público aos interessados e convoca as dez empresas 
habilitadas para a sessão pública de abertura dos envelopes n°. 02, que 
contém suas propostas de preços, e devolução do envelope lacrado e in-
violado contendo a proposta da única empresa inabilitada. a sessão acon-
tecerá na sala de reuniões da PMB, mesmo local de realização da sessão 
de abertura, e iniciará, pontualmente, às09h00min do dia 08 de março de 
2022. a empresa inabilitada foi alijada do certame e não poderá participar 
das fases subsequentes do processo, conforme art. 41,§ 4°, da lei n°. 
8.666/93. a presença dos representantes legais das empresas habilitadas 
é de fundamental importância para continuidade do processo, porém, o 
não comparecimento deles ou de algum outro licitante e/ou interessado, 
no dia, hora e local designados, não impedirá que a sessão aconteça, não 
cabendo reclamação de qualquer natureza. thais silva Quaresma - Pre-
sidente da cPL.

Protocolo: 767167

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de cHaMaMeNto PÚBLico 

cHaMaMeNto PÚBLico Nº 001/2021- ciPFMc 
a comissão intersetorial do Precatório do fundef do Município de cametá/
Pa (ciPfMc), no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados 
que realizará Prorrogação dos Prazos do Edital de chamamento Público nº 
001/2021-ciPfMc e alteração de itens da Seção V, nos termos do artigo 
7º, parágrafo único, da lei 14.057 de 11.09.2020, decreto Municipal nú-
mero 297/2021, artigo 4º da lei Municipal 371/2021, regimento interno 
da comissão intersetorial do Precatório do fundef, atas de reunião Ex-
traordinária do colegiado da comissão intersetorial dos dias 18.11.2021, 
07.12.2021 e 15.02.2022 e demais normas pertinentes. Todos os novos 
prazos para habilitação bem como alterações necessárias constam no edi-
tal, disponível aos interessados no site www.prefeituradecameta.pa.gov.br. 
Victor correa cassiano - Prefeito Municipal de cametá.

aUtoriZaÇÃo de adesÃo ao reGistro de PreÇos
reGistro de PreÇos Nº 019/2021. originária do Pregão eletrônico srp 
nº 019/2021-Pmc, da Prefeitura Municipal de cametá/Pa. objeto: con-
tratação de Empresa especializada Para locação continuada e Eventual 
de Veículos leves, Pesados e Máquinas, através de adesão à ata de re-
gistro de preços da Prefeitura Municipal de cametá (arP nº 019/2021/
PMc), visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de cametá. 
contratada: Galindolocação e Serviços ltda, cNPJ nº 10.195.504/0001-68. 
ordenador: Klenard attilio ranieri, secretário Municipal de saúde.

eXtrato de coNtrato de adesÃo 
coNtrato adMiNistratiVo Nº 01.ad.04/2022 -PMc/sMs. contra-
tante: secretaria Municipal de saúde, cNPJ nº 11.311.333/0001-58. 
contratada: Galindolocação e Serviços ltda, cNPJ nº 10.195.504/0001-68. 
objeto: contratação de Empresa Especializada Para locação continuada e 
Eventual de Veículos leves, Pesados e Máquinas, através de adesão à ata 
de registro de preços da Prefeitura Municipal de cametá (arP n° 019/2021/
PMc), visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de cametá. 
Valor Total r$ 226.099,00. Vigência: 23/02/2022 a 23/02/2023. ordena-
dor: Klenard attilio ranieri - secretário Municipal de saúde.

Protocolo: 767168
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtrato de aPostiLaMeNto

2º termo de apostilamento do contrato nº 0508001-2021. Pregão 
Presencial nº 004/2021. Segundo Termo de apostilamento do contrato 
nº 0508001-2021. Pregão Presencial nº 004/2021. objeto: realinhamento 
de preço do item 02-água-recarga de 20litros, constantes no contrato nº 
0508001-2021, cujo o objeto é o fornecimento de água mineral e gás de 
engarrafado de uso doméstico (gás de cozinha) para atender as demandas 
da administração Pública do Município de capanema/Pa e suas Secretarias, 
com fim de reestabelecer o reequilíbrio econômico-financeiro. Empresa: Te-
reza freitas e Santos ltda - Epp. cNPJ nº 05.344.742/0001-58. fund. legal: 
art. nº 65, inciso ii alínea “d” da lei nº 8.666/93. assinatura: 25/02/2022. 
Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 767169

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

eXtrato coNtrato Nº 024/2022/ceL/FccM 
Processo Nº 22340/2021-PMM, PP - srP n° 011/2021/ceL/FccM 
objeto: registro de Preço para aquisição de equipamentos de proteção 
individual - EPi’S. Vencedora: a alENcar da SilVa lTda sob o cNPJ nº 
33.004.072/0001-66, totalizando o valor de r$ 4.632,00 (quatro mil seis-
centos e trinta e dois reais), Vigência: 31/12/2021. ass 24/02/2022, a se-
rem pagos com o contrato fccM e ValE. Vanda régia américo Gomes. 
Presidente da Fundação casa da cultura de Marabá.

eXtrato coNtrato Nº 025/2022/ceL/FccM 
Processo Nº 22340/2021-PMM, PP - srP n° 011/2021/ceL/FccM
objeto: registro de Preço para aquisição de equipamentos de proteção 
individual - EPi’S. Vencedora: r da S coSTa E MENdoNÇa coM. dET. 
lTda - ME sob o cNPJ nº 12.591.019/0001-39, totalizando o valor de r$ 
67.664,87 (sessenta e sete mil seiscentos e sessenta e quatro reais e oi-
tenta e sete centavos), Vigência: 31/12/2021. ass 23/02/2022, a serem 
pagos com o contrato fccM e ValE. Vanda régia américo Gomes. Pre-
sidente da Fundação casa da cultura de Marabá.

eXtrato coNtrato N° 26/2022/FccM
Processo Nº 24.115/2021-PMM, PP - srP n° 016 /2021/ceL/FccM. empre-
sa r E rocHa coMErcio E SErViÇioS lTda - EPP, cNPJ 07.984.683/0001-
08, perfazendo um valor total de r$ 44.545,00 (quarenta e quatro mil qui-
nhentos e quarenta e cinco reais) Vigência: 31.12.2022, ass: 02/03/2022 re-
curso próprio, Vanda régia américo Gomes- Presidente da Fundação 
casa da cultura de Marabá.

Protocolo: 767170

coNtrato adMiNistratiVo Nº 113/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 25.472/2021-PMM autuado na moda-
lidade, Pregão eletrônico (srP) Nº 131/2021-cPL/PMM. objeto 
do contrato: aquisição de insumos e equipamentos odontológicos, para 
atender a Secretaria Municipal e Saúde - SMS. Empresa: MEGa dENTal 
iMP. EXP. E coMErcio dE Prod. odoNT. EirEli. Valor: r$ 256.250,00 
(duzentos e cinquenta e seis mil e duzentos e cinquenta reais). dotações 
orçamentárias: r$ 16.839,00 (dezesseis mil oitocentos e trinta e nove 
reais). daTa da aSSiNaTUra 31 de janeiro de 2022. Valmir silva Moura 
- secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 181/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 28.400/2021-PMM autuado na moda-
lidade, Pregão eletrônico (srP) Nº 099/2021-cPL/PMM. objeto do 
contrato: aquisição de comedouros e ração para cães e gatos, para atender a 
demanda do centro de controle de Zoonose da Secretaria Municipal de Saúde 
de Marabá. Empresa: PioNEira diSTriBUidora lTda inscrita no cNPJ/Mf 
sob o Nº 32.320.881/0001-14. Valor: r$ 78.300,00 (Setenta e oito mil e 
trezentos reais). dotações orçamentárias: 10 305 0012 2.050 atenção Vigi-
lância e Saúde Epidemiológica, com elemento de despesa: 3.3.90.30.00 Ma-
terial de consumo. daTa da aSSiNaTUra 24 de fevereiro de 2022. Luciano 
Lopes dias - secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 767171
  

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2022/CPL, Beneficiário - VIDA 
BiotecNoLoGia Ltda, inscrita no cNPJ sob no 11.308.834/0001-85, 
vencedora do item: 01 perfazendo o valor total de: r$ 233.550,00 (du-
zentos e trinta e três mil quinhentos e cinquenta reais), aTa dE rEGiS-

TRO DE PREÇO Nº 065/2022/CPL, Beneficiário - GC LAB DIAGNOSTICOS 
lTda, inscrita no cNPJ sob no 20.352.354/0001-02, vencedora do item: 
02 perfazendo o valor total de: r$ 157.350,00 (cento e cinquenta e sete 
mil, trezentos e cinquenta reais). Vigência da ata é de 12 meses a partir 
da assinatura. oriunda do Pregão Eletrônico (SrP) nº 011-2022-cPl/PMM. 
Processo licitatório nº 2.138/2022-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE TESTE ráPido USadoS No coMBaTE 
ao coroNaVÍrUS, Para aTENdiMENTo do fUNdo MUNiciPal dE SaÚ-
dE E dEMaiS UNidadES ViNcUladaS. Marabá 25/02/2022 - Lucia-
no Lopes dias - secretário Municipal de saúde - sMs - Portaria nº 
307/2022-GP.

Protocolo: 767172

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2022-cPL/PMM 
Processo Nº 2.567/2022-PMM, tipo: Menor Preço por item. Modo 
de disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 17/03/2022. Horário: 
09:00 (horário de Brasília-df). objeto rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVEN-
TUal aQUiSiÇÃo dE áGUa MiNEral NaTUiral, Para aTENdEr aS NE-
cESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social, Pro-
TEÇÃo E aSSUNToS coMUNiTárioS - SEaSPac E oS dEMaiS ProJEToS 
E ProGraMaS ViNcUladoS a ESTa SEcrETaria. UaSG: 927877. Íntegra 
do Edital no site: https://www.gov.br/compras/pt-br/, informações: 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, Ma-
rabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 
14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Ma-
rabá (Pa), 02/03/2022.

MaUricio carVaLHo casteLo BraNco
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria nº 1.883/2021-GP
Protocolo: 767173

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 008-2022-cPL/PMM 
Processo Licitatório nº 2.280/2022-PMM. objeto: aQUiSiÇÃo dE GÊ-
NEroS aliMENTÍcioS, áGUa MiNEral E colcHÕES Para UTiliZaÇÃo 
dE rEcUrSo fEdEral dEcorrENTE dE TraNSfErÊNcia oBriGaTÓria, 
Para aÇÕES dE aSSiSTÊNciaS aS faMÍliaS aTiNGidaS PElaS cHEiaS 
do rio TocaNTiNS E iTacaiÚNaS, coNforME cadaSTro da dEfESa 
ciVil. onde sagraram-se vencedoras as empresas: d r dE liMa coMEr-
cio EirEli, inscrita no cNPJ sob no 20.927.716/0001-46, vencedora do 
Grupo: 01 perfazendo o valor total de r$ 95.816,00 (Noventa e cinco 
mil oitocentos e dezesseis reais), coNfiaNca coMErcio dE ProdUToS 
lTda, inscrita no cNPJ sob no 29.000.107/0001-11, vencedora do item: 
17 perfazendo o valor total de r$ 188.224,00 (cento e oitenta e oito mil, 
duzentos e vinte e quatro reais), Jr coM. E rEPrES. coMErciaiS lTda, 
inscrita no cNPJ sob no 31.552.803/0001-82, vencedora do item: 18 per-
fazendo o valor total de r$ 84.708,00 (oitenta e quatro  mil setecentos 
e oito reais), pelo que HoMoloGo o resultado. UaSG: 925213. Marabá 
02/03/2022 - José Nilton de Medeiros - secretário Municipal de ad-
ministração - seMad - Portaria nº011 /17-GP.

Protocolo: 767174

aViso de coNVocaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 005/2021-ceL/seVoP/PMM

a comissão especial de Licitação, em atendimento ao disposto no item 
14.13.1 do Edital da concorrência nº 005/2021-cEl/SEVoP/PMM, convoca 
a licitante classificada na etapa de Proposta Técnica e de Preços: GRIFFO 
coMUNicaÇÃo E JorNaliSMo lTda., para apresentar documentação de 
habilitação requerida no item 11 do Edital em epígrafe, completa, válida 
e atualizada na forma da lei, em sessão pública a ser realizada no dia 09 
de março de 2022 às 9h. Franklin carneiro da silva - Presidente-ceL/
seVoP.

Protocolo: 767175
  

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo

ata de reGistro de PreÇo Nº 059/2022/cPL 
Beneficiário - F CARDOSO E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob no 
04.949.905/0001-63, vencedora dos itens: 04, 06, 08, 10 perfazen-
do o valor total de: r$ 707.601,00 (Setecentos e sete mil seiscentos e 
um reais), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 060/2022/CPL, Beneficiário 
-NaTiVU´S EirEli, inscrita no cNPJ sob no 17.327.127/0001-12, vence-
dora dos itens: 01, 03 perfazendo o valor total de: r$ 23.544,00 (Vinte 
e três mil quinhentos e quarenta e quatro reais), aTa dE rEGiSTro dE 
PREÇO Nº 061/2022/CPL, Beneficiário - V G DE SOUSA FERREIRA LTDA, 
inscrita no cNPJ sob no 23.912.114/0001-03, vencedora dos itens: 02, 
05, 07, 09, 11, 12, 13, 14, 17 perfazendo o valor total de: r$ 331.275,50 
(Trezentos e trinta e um  mil duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta 
centavos), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 062/2022/CPL, Beneficiário - 
aBS diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda, inscrita no cNPJ sob no 
24.155.878/0001-64, vencedora dos itens: 16, 18 perfazendo o valor total 
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de: r$ 34.000,00 (Trinta e quatro mil reais), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo 
Nº 063/2022/CPL, Beneficiário -PIONEIRA DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita 
no cNPJ sob no 32.320.881/0001-14, vencedora do item: 15 perfazendo o 
valor total de: r$ 13.986,00 (Treze mil novecentos e oitenta e seis reais). 
Vigência da ata é de 12 meses a partir da assinatura. oriunda do Pregão 
Eletrônico nº 144-2021-cPl/PMM. Processo licitatório nº 27.527/2021-
PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE 
fraldaS dEScarTáVEiS (GEriáTrica E iNfaNTil) Para aTENdEr o 
fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE MaraBá. Marabá 03/03/2022 - Lu-
ciano Lopes dias - secretário Municipal de saúde - sMs - Portaria 
nº 307/2022-GP.

Protocolo: 767176

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de reVoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2022/cPL/PMM 
Processo N° 2.137/2022-PMM. oBJETo aQUiSiÇÃo dE 01 (UMa) 
aMBUlÂNcia (TiPo a E PicKUP 4X4) Para SaNar dEMaNdaS da Vila 
iTaiNÓPoliS. com fundamento no artigo 49, caput, da lei n° 8.666/1993 
decide rEVoGar o pregão em epígrafe. Marabá 25/02/2022 - Luciano 
Lopes dias - secretário Municipal de saúde - sMs - Portaria nº 
307/2022-GP.

Protocolo: 767177

eXtrato da os 04/2022 
referente ao contrato n° 5900074692 entre a VaLe e a FccM 

objeto: execução dos regastes dos dois sítios arqueológicos em cavida-
des presentes na ada do Plato Morro i, valor para os serviços da oS r$ 
890.819,22 e para despesas reembolsáveis r$ 475.100,00, totalizando r$ 
1.365.919,22, vigência até 30/09/2022. assinada em 21/02/2022.

Protocolo: 767178

eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
termo de adjudicação e Homologação referente a coNcorrÊNcia 
(srP) Nº 019/2021-ceL/PMM - Processo n° 26.682/2021-PMM. 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa Para locaÇÃo dE VEicUloS MENSal (SEM MoToriSTa E KiloME-
TraGEM liVrE) Para aTENdEr o fUNdo MUNiciPal dE MaraBá SaÚ-
dE. adjudicado e Homologado a empresa: l i SoUSa SErViÇoS, cNPJ: 
07.500.217/0001-00, vencedora com valor global de r$ 1.073.760,00. 
assinatura: 02/03/2022 - secretaria Municipal de saúde - Luciano Lo-
pes dias - secretario.

Protocolo: 767179

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇo Nº 031/2022-ceL/seVoP/PMM

origem: coNcorrÊNcia (SrP) Nº 019/2021-cEl/PMM - Processo n° 
26.682/2021-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa Para  locaÇÃo dE VEicUloS MENSal (SEM 
MoToriSTa E KiloMETraGEM liVrE) Para aTENdEr o fUNdo MU-
NiciPal dE MaraBá SaÚdE. Empresas: l i SoUSa SErViÇoS, cNPJ: 
07.500.217/0001-00, vencedora com valor global de r$ 1.073.760,00. 
assinatura: 03/03/2022 - secretaria Municipal de saúde - Luciano Lo-
pes dias - secretario.

Protocolo: 767180

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 012/2022-ceL/seVoP/PMM

Processo N° 3.256/2022-PMM - Tipo Menor Preço Por item. data da 
Sessão: 16/03/2022 - 09h00min (horário local). objeto: rEGiSTro dE 
PrEÇoS E SElEÇÃo dE MElHor ProPoSTa Para EVENTUal aQUiSiÇÃo 
dE aSSENToS dESPorTiVoS, TaBEla dE BaSQUETE HidráUlica MaNU-
al E TaBEla dE BaSQUETE fiXa, dESTiNadoS a aTENdEr aS NEcESSi-
dadES doS GiNáSioS adMiNiSTradoS PEla SEcrETaria MUNiciPal 
dE ESPorTE E laZEr. integra do Edital e informações: Sala da cEl/SE-
VoP/PMM - Prédio da SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, 
Marabá, Pará, das 8h às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licita-
cao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transpa-
rência/Marabá. ass.: Higo duarte Nogueira - Pregoeiro-ceL/seVoP.

Protocolo: 767181

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOJUÍ DOS CAMPOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo - seMed

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 003/2022-seMed

objeto: coNTraTaÇÕES dE EMPrESa ESPEcialiZada Para PrESTaÇÃo 
dE SErViÇo dE TraNSPorTE EScolar Para aTENdEr a dEMaNda coM-
PlEMENTar da rEdE MUNiciPal E ESTadUal do MUNicÍPio dE MoJUÍ 
doS caMPoS coNSidEraNdo o rETorNo daS aTiVidadES EScola-

rES. Edital: 07/03/2022 no endereço eletrônico: www.portaldecompras-
publicas.com.br ou www.mojuidoscampos.pa.gov.br. início de entrega das 
propostas: 07/03/2022 a partir das 09 horas no site www.portaldecom-
praspublicas.com.br. abertura das propostas: 18/03/2022 às 9h30min no 
site www.portaldecompraspublicas.com.br

Brian Lima dos santos
Pregoeiro Municipal

Protocolo: 767212

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico 003/2022-FMs
Processo adMiNistratiVo Nº 013/2022-seMGa

oBJeto: aQUiSiÇÃo dE PEÇaS dE rEfriGEraÇÃo Para aTENdEr aS 
NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE MoJUÍ dE 
caMPoS. disponibilidade do Edital 04/03/2022 no endereço www.mojui-
doscampos.pa.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br. início da 
entrega de propostas: 04/03/2022. abertura das propostas: 17/03/2022 
as 9h30min no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

rosani Patrícia castro oliveira
Pregoeira Municipal
decreto 04/2022

Protocolo: 767210
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ 
estado do ParÁ

FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL
eXtrato de coNtrato Nº 20220200 

oriGeM: arP 001/2022 PreGÃo Nº Pe srP 063/2021
coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social
coNTraTada(o).....: S S S araUJo fUNErária
cNPJ: 07.430.023/0001-85
oBJETo.......: contratação de empresa para aquisição e serviços funerá-
rios, destinado ao atendimento de demandas do fundo Municipal de as-
sistência Social.
Valor ToTal........: r$ 443.860,00 (quatrocentos e quarenta e três mil, 
oitocentos e sessenta reais)
ProGraMa de traBaLHo…: 
Exercício 2021 Atividade, 2.046 Classificação econômica 3.3.90.32.00 Ma-
terial, bem ou serv. p/ dist. gratuita
ViGÊNcia: 24 de fevereiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

cLeide Ferreira cHaVes
PrEGoEira

Protocolo: 767182
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2022-00015 

objeto: contratação de empresa especializada em locação de equipamen-
to, para realização de exames de bioquímica clínica, imuno - hormônio/
sorologia, hematologia, coagulação, testes rápidos, eletrólitos com forne-
cimentos de reagentes e com manutenção corretiva e preventiva e siste-
ma de interfaceamento com sessão de todos os equipamentos necessários 
para fundionamento do laboratório, para realizações dos procedimentos 
laboratoriais, objetivando atender a Secretaria Municipal de Saúde e Seus 
Programas. data de abertura: 17/03/2022 as 09:00 hs. a retirada do Edi-
tal deverá ser efetuada via internet, no site: www.portaldecompraspubli-
cas.com.br ou de segunda a sexta-feira, de 8h as 12h e das 14h as 18h, na 
sede da PMP, sito na rua do contorno, 1212 - centro. Pgm: 04/03/2022. 
simone rodrigues deziderio - Pregoeira Portaria n° 04/2022-GPP.

aViso de LicitaÇÃo - 
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2022-00017. 

objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
exames de leitura de lâmina citopatológico para atender ao Programa de con-
trole do câncer Uterino - PccU, objetivando atender a Secretaria Municipal 
de Saúde. data de abertura: 18/03/2022 as 09:00 hs. a retirada do Edital 
deverá ser efetuada via internet, no site: www.portaldecompraspublicas.
com.br ou de segunda a sexta-feira, de 8h as 12h e das 14h as 18h, na 
sede da PMP, sito na rua do contorno, 1212 - centro. Pgm: 04/03/2022. 
diego Guimarães Vieira - Pregoeiro Portaria n° 04/2022-GPP.

Protocolo: 767183
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PaU d´arco - Pa
eXtrato de terMo de HoMoLoGaÇÃo

termo de Homologação referente ao PreGÃo eLetroNico Nº 005/2022 
- PMPd - srP, Processo n° 009.2022, objeto. rEGiSTro dE PrEÇo Vi-
SaNdo fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo Para aQUiSiÇÃo dE coM-
BUSTÍVEl E lUBrificaNTES Para SErEM UTiliZadoS NoS VEÍcUloS/
caMiNHÕES, MaQUiNaS E TraTorES aGrÍcolaS da PrEfEiTUra E SE-
crETariaS/fUNdoS MUNiciPaiS do MUNicÍPio dE PaU d´arco - Pa, 
conforme Edital e seus anexos; Homologado a empresa: aUTo PoSTo 
EcoloGico lTda inscrita no cNPJ sob o nº 03.451.902/0001 - 32, vence-
dora dos itens no valor total de r$ 6.380.837,35 (Um Milhão e Trezentos 
e oitenta Mil e oitocentos e Trinta e Sete reais e Trinta e cinco centa-
vos). Pelo que HOMOLOGO o resultado final. Pau D´arco - PA, 03/03/2022, 
MarLeNe MartiNs de aNdrade Pereira - Prefeita Municipal em 
exercício.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de 

PreÇo Nº a2022002 - FMs/PMPd
origem: referente ao PrEGÃo ElETroNico Nº 001/2022 - fMS SrP, 
Processo n° 001.2022. objeto. rEGiSTro dE PrEÇo ViSaNdo fUTUra E 
EVENTUal coNTraTaÇÃo Para aQUiSiÇÃo dE coMBUSTÍVEl E lUBrifi-
caNTES Para SErEM UTiliZadoS NoS VEÍcUloS/caMiNHÕES, MaQUi-
NaS E TraTorES aGrÍcolaS da PrEfEiTUra E SEcrETariaS/fUNdoS 
MUNiciPaiS do MUNicÍPio dE PaU d´arco - Pa, conforme Edital e seus 
anexos; empresa: aUTo PoSTo EcoloGico lTda inscrita no cNPJ sob 
o nº 03.451.902/0001 - 32, vencedora dos itens no valor total de r$ 
6.380.837,35 (Um Milhão e Trezentos e oitenta Mil e oitocentos e Trinta 
e Sete reais e Trinta e cinco centavos). Órgão Gerenciador: Prefeitura 
Municipal. Vigência: 12 meses. assinatura: 03/03/2022. MarLeNe Mar-
tiNs de aNdrade Pereira - Prefeita Municipal em exercício. PaU 
d’arco - Pa, 04 de março de 2022.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 007/2022 - PMPd - srP

a Prefeitura Municipal de Pau d’arco - Pa, por intermédio do Setor de 
licitação, torna público que, fará realizar licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico tipo menor preço por item, objeto: registro de preço visando 
futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de mate-
riais de limpeza, utensílios e géneros alimentícios em geral  perecíveis e 
não perecíveis, para atender a Prefeitura Municipal e as Secretarias/fundos 
Municipais de Pau d´arco - Pa. data e horário do recebimento das pro-
postas: até às 09:00 horas do dia 22/03/2022. data e horário do início da 
disputa: 09:10 horas do dia 22/03/2022. de acordo com o que determina a 
legislação vigente, a realizar-se no Portal de compras Pública https://www.
portaldecompraspublicas.com.br. o procedimento licitatório obedecerá ao 
disposto na lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 
10.024, dE 20 de setembro de 2019, lei nº 8.666/93 e demais legislação e 
suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas. o Edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados no Portal de compras Públicas 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Prefeitura na Url 
https://paudarco.pa.gov.br/licitacoes-e-contratos/ e no Mural das licitações 
do TcM/Pa, https://www.tcm.pa.gov.br a partir da publicação deste aviso.

Pau d´arco - Pa, 04 de março de 2022.
edicarLos JesUiNo FiLHo

Pregoeiro
decreto nº 014/2021

Protocolo: 767184
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de Placas, através da sua Pregoeira, torna pú-
blico a quem possa interessar que realizará licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 008/2022. objeto: registro de Preço Para futura e Eventual 
aquisição de Material Esportivo para atender as necessidades da Sec. Mun. 
de Esporte. e Sec. Municipal de Educação/fUNdEB. Tipo menor preço por 
item. a audiência pública ocorrerá no dia 16/03/2022, às 09h , no https://
comprasgovernamentais.gov.br/. a integra do edital poderá ser adquirida 
no mesmo endereço ou no portal da transparência do Município https://
placas.pa.gov.br/categoria/licitacoes/. shayane Nayara Farias Kostov - 
Pregoeira Oficial.

Protocolo: 767185

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRAINHA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PraiNHa/Pa
aViso de reVoGaÇÃo 

PreGÃo eLetroNico Nº 9/2022-250101 
Fica revogada a publicação feita no d.o.U seção 3 pag. 246,nº36, em 
21 de fevereiro de 2022e diário do Pará, B12 em 21/02/2022 e doE/Pa 
pág. 133 - 134 em 25 de fevereiro de 2022, para que seja feita adequações 
nos termos do edital.

aViso de LicitaÇÃo 
a Prefeitura Municipal de Prainha/Pá, torna público que se fará reali-
zar o Pregão Eletrônico- SrP n°9/2022-250101, tipo menor preço por item, 
abertura dia 16/03/2022, às 09:30hmin, horário local. objeto: registro de 
preços para contratação de empresa especializada na prestação de ser-
viço continuado na emissão de bilhetes de passagens aéreas de todas as 
companhias de transporte aéreo em trechos nacionais, incluindo reserva, 
emissão, transferência, marcação, remarcação, cancelamento e reembolso 
para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias, fundo Municipais, 
retirada do edital na Sala de licitação da Prefeitura Municipal de Prainha, 
situado na Pa 419, Prainha / Jatuarana, km 01 - Bairro Jardim Planalto - 
Prainha/Pará, das 08:00 as 12:00h ou pelo e-mail:  licitaprh@gmail.com 
e https://www.prainha.pa.gov.br e https://www.tcm.pa.gov.br/. davi Xa-
vier de Moraes - Prefeito Municipal.

retiFicaÇÃo 
Na publicação realizada no doE/Pa, nº 34.876, pág. 133 e 134 em 25 de 
fevereiro de 2022. oNde se LÊ: Edital de chamada Pública nº 001/2022. 
abertura dos envelopes: 17 de março de 2022, às 10:00h na Sala de licitação 
da Prefeitura Municipal de Prainha/Pa.  Leia-se: Edital de chamada Pública 
nº 001/2022. abertura dos envelopes: 22 de março de 2022, às 10:00h na 
Sala de licitação da Prefeitura Municipal de Prainha/Pa. 

Protocolo: 767186

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA CRUZ DO ARARI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta crUZ do arari-Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetroNico srP Nº 9/2022-003 
tiPo MeNor PreÇo

registro de preços para a futura ou eventual aquisição de EQUiPaMEN-
ToS E iNSUMoS dE iNforMáTica para atender as necessidades da Pre-
feitura Municipal, fundos e Secretarias integradas, por um período de 12 
(doze) meses, conforme especificações contidas no Termo de Referência. 
abertura: 17/03/2022 às 9h. Edital e informações no site: www.tcm.pa.
gov.br e site https://www.santacruzdoarari.pa.gov.br/, e no Portal de com-
pras públicas: https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

PreGÃo eLetroNico srP Nº 9/2022-004  
tiPo MeNor PreÇo

registro de Preço para futura ou eventual contratação de Empresa Es-
pecializada para forNEciMENTo dE coMBUSTÍVEl EM PoSTo flUTUaNTE 
iN loco E dEriVadoS dE PETrÓlEo, lUBrificaNTES, BEM coMo, rE-
carGa dE GáS liQUEfEiTo dE PETrÓlEo (GlP-13KG), com transporte 
incluso, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa 
cruz do arari, Secretarias integradas e fundos Municipais, durante 12 
(doze) meses, conforme especificações contidas no Termo de Referência. 
abertura: 17/03/2022 às 15h. Edital e informações no site: www.tcm.pa.
gov.br e site https://www.santacruzdoarari.pa.gov.br/, e no Portal de com-
pras públicas:  https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

Santa cruz do arari, 03 de março de 2022.
adriane oliveira dos santos

Pregoeira Municipal
Protocolo: 767208

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°007/2022
PreGÃo eLetrÔNico Nº 007/2022/PMsa

objeto: aquisição de equipamentos/bens Permanente - caminhão Bascu-
lante trucado zero Km, Pick-up cabine dupla zero km e implementos agrí-
cola (plantadeira 4 linhas, pulverizar 400 lts, semeadora de calcário 600 
lts, colhedora de forragem 2 linhas, niveladora flutuante controle remoto 
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42x22), para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de agricultura 
da Prefeitura Municipal de Santana do araguaia - Pá.
abertura no dia 17/03/2022 ás 08:00 hs.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsara-
guaia.pa.gov.br/transparência,www.portaldecompraspublicas.com.br, 
http://diariooficial.pmsaraguaia.pa.gov.br/, TcM - Pa.
duvidas e esclarecimentos através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, e 
na sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.

eduardo alves conti-Prefeito Municipal 
Protocolo: 767192

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM 
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra 

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 003/2022 - seMiNFra 

objeto: registro de Preços para contratação de empresa especializada para 
locação de caminhões e máquinas pesadas para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de infraestrutura - SEMiNfra. Total de itens licitados 15. 
Edital: https:// www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura das propos-
tas: 18/03/2022 às 9h00 no site https:// www.portaldecompraspublicas.com.
br. informações gerais: o edital está disponível na página eletrônica www.
santarem.pa.gov.br. Santarém (Pa), 04 de Março de 2022. aNa FLÁVia Lo-
Pes Ferreira Pregoeira Municipal/seMiNFra.

Protocolo: 767191

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM 
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra 

ato errata de aViso de editaL 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 02/2022 - seMiNFra 

objeto: registro de preços para contratação de empresa especializada para a 
aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secre-
taria Municipal de infraestrutura. Publicado na Edição do ioEPa, nº 34.875, 
no dia 24 de fevereiro 2022 - página 97. oNde LÊ-se: “Edital: https://www.
gov.br/compras. abertura das propostas: 11/03/2022 às 9h00 no site https://
www.gov.br/compras.”. Leia-se: “Edital: https://www.portaldecompraspu-
blicas.com.br. abertura das propostas: 11/03/2022 às 9h00 no site https:// 
www.portaldecompraspublicas.com.br.”. as demais informações permanecem 
inalteradas. santarém (Pa), 03 de Março de 2022. ana Flavia Lopes 
Ferreira - Pregoeira Municipal/seMiNFra.

Protocolo: 767190

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de

UrBaNisMo e serViÇos PÚBLicos
Portaria Nº 09/2022/seMUrB

o secretário Municipal de Urbanismo e serviços Públicos, do Municí-
pio de santarém - Pa, decreto nº 013/2021-GaP/PMs, no uso de suas 
atribuições legais e em cumprimento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 
e alterações posteriores. Resolve: Art. 1º - Fica constituído como fiscal de 
contrato da adesão a ata de registro de preços nº01/2021 de origem da 
SEMaG para contratação de empresa especializada para locação de carros 
leves e utilitários. o Sr. álvaro Maia de Sousa, matricula 22932, lotado nes-
ta Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos - SEMUrB. arT. 
2° Na ausência do fiscal, fica designado como fiscal substituto a Alexandre 
rangel Sousa da Silva, chefe de divisão de limpeza de vias e drenagem, 
decreto nº085/2021 GaP/PMS, lotado nesta Secretaria Municipal de Urba-
nismo e Serviços Públicos - SEMUrB. 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, 
25 de fevereiro de 2022 - Jean Murilo Machado Marques - secretário 
Municipal de Urbanismo e serviços Públicos.

Protocolo: 767187

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de terMo aditiVo

Primeiro aditivo ao contrato Nº 20210390, que objetiva a prorrogação 
de vigência de prazo. caroNa N° arP039/2021 - deVa VeicULos Ltda- 
objeto: adesão, da ata de registro de Preços processo nº 12/2021, origi-
nada do pregão presencial por registro de preços Nº 06/2021, cujo objeto 
corresponde à a aquisição futura incerta de veículos pesados para atender 
os municípios integrantes do consórcio pelo período de 12 meses, para 
atender o convênio nº 04/2021 - SEdaP. contratante: PrEfEiTUra MUNi-
ciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU Vigência: 01/01/2022 a 31/12/2022. data 
de assinatura do contrato: 17/12/2021.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 767193

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

retiFicaÇÃo
Na Matéria Veiculada no dia 10 de janeiro de 2022, Diário Oficial - n°34.824, 
pagina 124 referente ao contrato n° 20210390 - caroNa Nº arP039/2021 
- contratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - con-
tratado: dEVa VEicUloS lTda - objeto: adesão, da ata de registro de 
Preços processo nº 12/2021, originada do pregão presencial por registro 
de preços Nº 06/2021, cujo objeto corresponde à a aquisição futura incerta 
de veículos pesados para atender os municípios integrantes do consórcio 
pelo período de 12 meses. onde se Lê: adesão, da ata de registro de 
Preços processo nº 12/2021, originada do pregão presencial por registro 
de preços Nº 06/2021, cujo objeto corresponde à a aquisição futura incerta 
de veículos pesados para atender os municípios integrantes do consórcio 
pelo período de 12 meses. Leia - se: adesão, da ata de registro de Pre-
ços processo nº 12/2021, originada do pregão presencial por registro de 
preços Nº 06/2021, cujo objeto corresponde à a aquisição futura incerta 
de veículos pesados para atender os municípios integrantes do consórcio 
pelo período de 12 meses, para atender o convênio nº 04/2021 - SEdaP.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 767194

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220139 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 018/2022 - contra-
tante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: 
ZUcaTElli EMPrEENdiMENToS lTda - objeto: aQUiSiÇÃo dE EScaVa-
dEira HidráUlica Para o MUNiciPio dE SÃo fÉliX do XiNGU, aTra-
VÉS do coNVENio Nº 020/2021-SEdaP, ProcESSo Nº 2021/615142 
2022/50697 aPorTE fiNaNcEiro da coNVENENTE, ENTrE a SEcrETa-
ria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da PESca SE-
daP E o MUNiciÍPio dE SÃo fÉliX do XiNGU. Vigência: 21/02/2022 a 
31/12/2022 - Valor Global: r$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais) 
- data da assinatura: 21/02/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 767196
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de tUcUMÃ/Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-009FMs
o Município de tUcUMÃ, através da PreFeitUra MUNiciPaL de tU-
cUMÃ, por intermédio da comissão de Licitação, torna público que fará 
licitação às 09:00 horas do dia 17 de março de 2022, na modalidade PrE-
GÃo ElETrÔNico SrP Nº 9/2022-009fMS, tipo menor preço por iTEM, 
cujo rEGiSTro dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEciali-
Zada Na PrESTaÇÃo do SErViÇo dE colETa, TraNSPorTE, TraTaMEN-
To E diSPoSiÇÃo fiNal dE rESÍdUoS dE SErViÇoS dE SaÚdE (rSS), 
Para aTENdEr aS dEMaNdaS do fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE TU-
cUMÃ, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se 
no Portal de compras Públicas, no site www.portaldecompraspublicas.com.
br. informações Gerais: o edital está disponível na rua do café, S/Nº, 
Setor alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também pelo 
e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do TcM, no endereço 
www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. TUcUMÃ - Pa, 03 de março de 
2022. Kaio de LiMa soUZa - Pregoeiro.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-010FMs
o Município de tUcUMÃ, através da PreFeitUra MUNiciPaL de tU-
cUMÃ, por intermédio da comissão de Licitação, torna público que fará 
licitação às 09:00 horas do dia 17 de março de 2022, na modalidade PrE-
GÃo ElETrÔNico SrP Nº 9/2022-010fMS, tipo menor preço por iTEM, 
cujo rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa do raMo PErTiNENTE Para aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS 
doS SEGUiMENToS: farMácia BáSica, PSicoTrÓPicoS E iNJETáVEiS, 
Para aTENdEr a dEMaNda da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE do 
MUNicÍPio dE TUcUMÃ, de acordo com o que determina a legislação vi-
gente, a realizar-se no Portal de compras Públicas, no site www.portal-
decompraspublicas.com.br. informações Gerais: o edital está disponível 
na rua do café, S/Nº, Setor alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30hs às 
11:30hs e também pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no 
site do TcM, no endereço www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. tUcU-
MÃ - Pa, 03 de março de 2022. iGor LiMa dos saNtos - Pregoeiro.

Protocolo: 767198
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aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-008PMt

o Município de tUcUMÃ, através da PreFeitUra MUNiciPaL de tU-
cUMÃ, por intermédio da comissão de Licitação, torna público que fará 
licitação às 09:00 horas do dia 16 de março de 2022, na modalidade PrE-
GÃo ElETrÔNico SrP Nº 9/2022-008PMT, tipo menor preço por iTEM, 
cujo rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa do raMo PErTiNENTE Para o forNEciMENTo dE coMBUSTÍ-
VEiS E lUBrificaNTES dESTiNadoS À MaNUTENÇÃo E dESEVolViMEN-
To daS aTiVidadES doS fUNdoS E daS SEcrETariaS MUNiciPaiS da 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE TUcUMÃ/Pa, de acordo com o que determina 
a legislação vigente, a realizar-se no Portal de compras Públicas, no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br. informações Gerais: o edital está 
disponível na rua do café, S/Nº, Setor alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 
07:30hs às 11:30hs e também pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem 
como no site do TcM, no endereço www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitaco-
es/. TUcUMÃ - Pa, 03 de março de 2022. NadiEllY SoUSa rocHa - Pre-
goeira.

Protocolo: 767200

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de aditiVo

esPÉcie: 5º Termo aditivo de Prorrogação do prazo de vigência do contra-
to nº: 2017005. oriGEM: dispensa de licitação 7/2018-00005. oBJETo: 
locação de imóvel localizada na aV. Goiás, s/nº , Bairro centro, Uruará-Pa 
a ser utilizado na instalação dos setores que compõe a Secretaria Munici-
pal de Saúde de Uruará. coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE. 
coNTraTada: HENriQUE MaNdricK, ViGÊNcia: de execução e contrato: 
31/12/2021 á 30/04/2022.

Protocolo: 767203

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
ratiFicaÇÃo

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ Publica a ratificação da Dis-
pensa de Licitação nº 7/2022-00002. 
objeto: locado de imóvel destinado a instalação do almoxarifado da Se-
med; departamento zona rural; conselho municipal de educação; contra-
tado: fErNaNda alMEida dE aNdradE NaSciMENTo; fundamentação 
legal: art. 24, inciso X, da lei n° 8.666, de 1993, e suas alterações pos-
teriores.

eXtrato de coNtrato
ORIGEM: DISPENSA 7/2022-00002; CONTRATO nº: 20227002; CONTRA-
taNte: fundo Municipal de Educação, coNTraTada: fErNaNda alMEida 
dE aNdradE NaSciMENTo no valor global de r$- 134.580,00 (cento e 
Trinta e Quatro Mil e Quinhentos e oitenta reais); ViGÊNcia: 01/02/2022 
à 01/02/2023.

aViso de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de Uruará Publica tomada de Preço Nº 2/2022-
00001 Processo administrativo Nº 2022001. 
oBJeto: contratação de Empresa Especializada para Pavimentação de 
Vias Públicas no Município de Uruará-Pá, de acordo com o termo de com-
promisso nº 0265/2017. celebrado entre a Prefeitura Municipal de Urua-
rá-Pá e o Ministério do desenvolvimento regional(Mdr), Planilha orça-
mentária, Especificações e Normas Técnicas constantes do edital e anexos. 
data da abertura:  22 de Março de 2022. Horário 09 horas local: Prédio 
da Prefeitura Municipal de Uruará, localizada na rua 15 de Novembro, 520, 
Bairro fluminense o edital encontra-se disponível no endereço rua 15 de 
novembro nº 526, nos dias úteis, no horário das 08 às 12 horas e portal 
do TcM/Pa

Protocolo: 767205

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VISEU

.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 005/2022

a Prefeitura Municipal de Viseu torna público que realizará licitação na 
modalidade, Tomada de Preços nº 005/2022, tipo menor preço por lote. 
objeto: contratação de empresa especializada para perfuração de 10 (dez) 
poços semi artesianos de 30 (trinta) metros, para suprir a demanda da 
Secretaria Municipal de Educação - SEMEd/PMV, no município de Viseu/Pa. 
o certame será 25/03/2022, às 08:30 h. informações através do e-mail: 
cpl@viseu.pa.gov.br e http://geoobras.tcm.pa.gov.br/cidadao.

Ângela Lima da silva
secretaria Municipal de educação

cNPJ 21.036.567/0001-98

toMada de PreÇos Nº 006/2022
a Prefeitura Municipal de Viseu torna público que realizará licitação na 
modalidade, Tomada de Preços nº 006/2022, tipo menor preço por lote. 
objeto: contratação de empresa especializada para perfuração de 22 (vin-
te e dois) poços semi artesianos de 30 (trinta) metros, para suprir a de-
manda da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS/PMV, no município de 
Viseu/Pa. o certame será 25/03/2022, às 15:00 h. informações através 
do e-mail: cpl@viseu.pa.gov.br e http://geoobras.tcm.pa.gov.br/cidadao.

Fernando dos santos Vale
secretaria Municipal de saúde

cNPJ Nº 11.984.819/0001-57
Protocolo: 767207

.

.

ParticULares
.

LUciaNo ZaNiNeLLo 
Portador do cPF sob o nº 643.134.419-72 

ProPrietÁrio da FaZeNda MaLU 
localizada na margem esquerda da rodovia Br 163 km 1085 adentrando 
42 km na Vicinal comajal, município de Novo Progresso-Pa, cEP nº 68193-
000. Torna público que rEQUErEU junto a SEMMa/NP a l.a.r. (licença de 
atividade rural), com protocolo de nº 1472/2021, para sua atividade de 
Bovinocultura de corte.

Protocolo: 767189
tHiaGo araUJo 

cPF 003.895.572-50 
Torna público que requereu junto à SEMaS/ Pará, a obtenção da licença 
ambiental rural para fazenda arba, localizada em Magalhães Barata - Pa, 
para a atividade de cUlTUra dE ciclo cUrTo E criaÇÃo dE BoViNoS.

Protocolo: 767188

.

.

eMPresariaL
.

VaLLe da PoraNGaBa eMPreeNdiMeNtos 
iMoBiLiÁrios sPe Ltda 

cNPJ Nº 17.086.225/0001-05 
Torna público que requereu à SEMa lP e li para loteamento em Santa 
isabel do Pará/Pa. Processo Nº 03/2022.

Protocolo: 767199

LUBriFic coMercio de LUBriFicaNtes Ltda ePP
cNPJ nº 83.339.291/0002-55

Torna público que sob o processo n° 2012/39063 recebeu da Secreta-
ria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS/Pa a lo n° 
13257/2022 para atividade de Terminais de distribuição de combustíveis, 
terminal revendedor retalhista (Trr), terminal transportador retalhista e 
bases de distribuição de combustíveis e lubrificantes localizada na Rod. 
arthur Bernardes, 5511, Telegrafo, Belém/Pa.

Protocolo: 767197

aUto Posto NaZare Ltda
com o cNPJ 10.912.110/0001-83 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - 
SEMMa, a licença de operação n° 023/2022, para desenvolver a atividade 
de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, em ca-
pitão Poço/Pa.

Protocolo: 767195

o HosPitaL oNcoLÓGico iNFaNtiL octÁVio LoBo, 
cNPJ: 24.232.886/0168-37 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - 
SEMMa a licença de operação lo nº 29/2022, Porte: c-iii- Tipologia li-
cenciada (res. 162/2021-coEMa): obras civis e de infraestruturas, Hospi-
tal, clínicas e congêneres, exceto com radioterapia e quimioterapia.
formato: 1 col. (4,6 cm largura) x 1,5 cm altura.
formato da publicação: citação

Protocolo: 767211

deNPasa tecNoLoGia Ltda 
Torna público que recebeu da SEMMa/Santa Bárbara do Pará a lo 
nº24/2021 para produção de sementes e mudas no município de Santa 
Bárbara do Pará.

Protocolo: 767206

BiGXPicaNHa,20031666000203
TorNa  PUBlico QUE rEcEBEU da SEcrETaria MUNiciPal dE MEio 
aMBiENTE-SEMa a( lo )N°l022522Para a aTiVidadE: laNcHoNETES,-
caSaS dE cHá,dE SUcoS E SiMilarES.
rod Br 316,KM 04, SHoPPiNG METroPolE aNaNiNdEUa, coQUEiro, 
loJa 305d l3.

Protocolo: 767209
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Posto VoLaNte de oUro Ltda 
cNPJ Nº 05.561.158/0001-54 

Torna público que recebeu da SEMMaT lo Nº 037/2022 para Posto reven-
dedor de combustíveis em Benevides/Pa, válida até 09/02/2023.

Protocolo: 767204

Pedido de LiceNÇa de iNstaLaÇÃo
FLoraPLac MdF Ltda 

cNPJ 09.256.139/0001-75 
Torna público que requereu à Secretaria Municipal do Verde e do Meio 
ambiente - SEMMa/ParaGoMiNaS, a licença de instalação (l.i) para SiS-
TEMa/ESTaÇÃo dE TraTaMENTo dE EflUENTES iNdUSTriaS, com ende-
reço EST. colÔNia do UraiM, S/N, KM 2, Bairro iNdUSTrial, ParaGo-
MiNaS/Pa, através do processo Nº 2102001/2022.

Protocolo: 767201

editaL de coMUNicaÇÃo
a empresa rUraL BrasiL s.a. 

inscrita no cNPJ: 14.947.900/0018-01, cNae - 46.83-4-00 - 
comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e cor-
retivos do solo, localizada na avenida Juscelino Kubitschek de oliveira, 
nº 32-a, Bairro: centro, cEP: 68633-000, dom Eliseu - Pa, vem através 
deste, juntamente com a BioGreeN eNGeNHaria, consultoria e asses-
soria ambiental e de segurança do trabalho, tornar público que recebeu a 
licença ambiental de operação Nº003/2022 junto a Secretaria Municipal 
de Meio ambiente - SEMMa de dom Eliseu - Pa.

Protocolo: 767202

Marcos aNtoNio FUrtado GoNÇaLVes-Me 
cNPJ 44.666.686/0001-20 

Torna público que recebeu junto a SEMMa de Bragança/Pa em 18/02/2022, 
a licença de operação - lo 007/2022 com validade até 17/02/2024, para 
atividade de Lavagem de veículos, lubrificação, polimento, lava-jato e troca 
de óleo.

Protocolo: 767213

cÂMara MUNiciPaL de PLacas
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetroNico 001/2022
a cMP através da comissão de licitação, torna público para conhecimento 
aviso de licitação da PrEGÃo ElETroNico- UaSG 929075 que tem como 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal locaÇÃo dE 
VEÍcUloS Para aTENdEr aS NEcESSidadES da cÃMara MUNiciPal dE 
PlacaS. data de abertura do certame 17/03/2022, às 09:00.o edital, in-
formações poderão ser obtidos no site https://placas.pa.leg.br/a-camara/.

Placas (Pa), 04 de março de 2022.
Marcione rocha ribeiro

Presidente da câmara Municipal de Placas

Protocolo: 767214

coNstrUtora e iMoBiLiaria Js Ltda 
localizada na rua Santos dumont, N° 244, Bairro Perpetuo Socorro na 
cidade de Bragança no estado do Pará, cEP 68.600-000, torna público que 
recebeu da Secretaria do Meio ambiente de Bragança (SEMMa), a licEN-
Ça dE iNSTalaÇÃo, com validade de valido até 21/02/2024 para parcela-
mento do solo/loteamento/ desmembramento se fracionamento.

Protocolo: 767215

secretaria MUNiciPaL de Meio aMBieNte - seMMa
Portaria iNterNa Nº 014/2022

desiGNa serVidor(a) MUNiciPaL Para FiscaL de coNtrato 
da secretaria MUNiciPaL de Meio aMBieNte de saNtarÉM.

o Secretário Municipal de Meio ambiente de Santarém/Pa, João antônio 
Paiva de albuquerque, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo decreto nº 007/2021 GaP/PMS:
resoLVe: art. 1º designar o servidor Marcos aNdrÉ LoBato costa, 
matricula nº 89.245, lotado na Secretaria Municipal de Meio ambiente - 
SEMMa, para exercer a função de fiscal de contrato que tem por objeto a 
coNTraTaÇÃo do TraNSPorTE dE dadoS coMo PlaNo ESTrUTUral 
da iNTEGraÇÃo ENTrE aS SEcrETariaS E PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
SaNTarÉM.
Art. 2º - Para fiscal substituto fica designado o seguinte servidor:
HeiBY da costa sarraZiN, matricula nº 70.896.
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ ciÊNcia. cUMPra-SE.

Portaria iNterNa Nº 010/2022
desiGNa serVidor(a) MUNiciPaL Para FiscaL de coNtrato 
da secretaria MUNiciPaL de Meio aMBieNte de saNtarÉM.

o Secretário Municipal de Meio ambiente de Santarém/Pa, João antônio 
Paiva de albuquerque, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo decreto nº 007/2021 GaP/PMS:
resoLVe: art. 1º designar o servidor arLeN LeMos FiGUeira, matri-
cula nº 64.141, lotado na Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa, 

para exercer a função de fiscal de contrato que tem por objeto a coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada coNSTrUÇÃo dE UMa EMBarca-
ÇÃo TiPo laNcHa, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria 
MUNiciPal dE MEio aMBiENTE - SEMMa E ÓrGÃoS a Ela ViNcUladoS.
Art. 2º - Para fiscal substituto fica designado o seguinte servidor:
GiLVaNe siLVa NasciMeNto, matricula nº 89.240.
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ ciÊNcia. cUMPra-SE.

Portaria iNterNa Nº 015/2022
desiGNa serVidor(a) MUNiciPaL Para FiscaL de coNtrato 
da secretaria MUNiciPaL de Meio aMBieNte de saNtarÉM.

o Secretário Municipal de Meio ambiente de Santarém/Pa, João antônio 
Paiva de albuquerque, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo decreto nº 007/2021 GaP/PMS:
resoLVe: art. 1º designar o servidor arLeN LeMos FiGUeira, matri-
cula nº 64.141, lotada na Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEM-
Ma, para exercer a função de fiscal de contrato que tem por objeto a 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na locaÇÃo dE EMBar-
caÇÕES, (coM forNEciMENTo dE TriPUlaÇÃo, coMBUSTÍVEl, ÓlEo 
lUBrificaNTE, GáS dE coZiNHa E MaTEriaiS dE liMPEZa E HiGiENE), 
Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE MEio 
aMBiENTE - SEMMa E ÓrGÃoS a Ela ViNcUladoS.
Art. 2º - Para fiscal substituto fica designado o seguinte servidor:
GiLVaNe siLVa NasciMeNto, matricula nº 89.240.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogada a portaria nº 027/2021.
dÊ ciÊNcia. cUMPra-SE.
Santarém, 03 de março de 2022.

Santarém, 25 de fevereiro de 2022.
JoÃo aNtÔNio PaiVa de aLBUQUerQUe

Secretário Municipal de Meio ambiente

Protocolo: 767216

MiNeraÇÃo ParaGoMiNas s.a.
a Mineração Paragominas s.a. (cNPJ 12.094.570/0004-10) torna público 
que recebeu, da Secretaria Municipal do Verde e do Meio ambiente 
(SEMMa), em 17/02/2022, sob número de protocolo Nº 151/2022 a 
autorização Nº 001/2022, para corte seletivo de 10 (dez) indivíduos 
arbóreos, que apresentam risco eminente de queda na estrada de acesso 
à Mineração Paragominas S.a., situada na Estrada da Mineração, KM 30 a 
partir da Br - 010, no município de Paragominas/Pa.

Protocolo: 767217

cÂMara MUNiciPaL de soUre
aVisos de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022-Pe/srP
a câmara Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interessados 
ao processo licitatório que tem como rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra 
E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE liMPEZa, HiGiENE E dEScar-
TáVEiS, EXPEdiENTE E GÊNEroS aliMENTÍcioS, ViSaNdo aTENdEr aS 
NEcESSidadES da cÂMara MUNiciPal dE SoUrE/Pa. a abertura será no 
dia 10/03/2022 as 14:30 horário de Brasília. o Edital e seus anexos estão 
disponíveis em www.portaldecompraspublicas.com.br informações e-mail: 
camarasoure@hotmail.co

Protocolo: 767218

aUto Posto ii irMÃos Ltda 
cNPJ 33.090.910/0001-61 

Torna público que recebeu da SEMa a lo licença de operação 12007/2019 
para atividade de transporte de produtos perigosos (combustíveis).

Protocolo: 767219

cÂMara MUNiciPaL de cUrraLiNHo
aViso de LicitaÇÃo deserta e reaBertUra

a cÂMara MUNiciPaL de cUrraLiNHo-Pa, torna público para co-
nhecimento dos interessados, que foi declarado dESErTo o Pregão re-
ferente ao Edital do Pregão Eletrônico de nº 001/2022- PE-cMc, para 
todos os itens. Neste mesmo ato, marca-se a rEaBErTUra para o dia 
16/03/2022, às 09h, no endereço eletrônico www.portaldecompraspúbli-
cas.com.br. objeto: contratação de Pessoa Jurídica para o fornecimento 
parcelado de combustíveis, GlP e outros derivados de petróleo, conforme 
especificações contidas no termo de referência, visando atender às ne-
cessidades da câmara Municipal de curralinho/Pa. a licitação será regida 
pela lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, decreto nº 10.024, de 20 de 
setembro de 2019 e lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. os interessados 
poderão obter o texto integral do Edital e todas as informações sobre a 
licitação através do acesso à página do Tribunal de contas do Município/Pa, 
www.portaldecompraspúblicas.com.br ou na sala da comissão Permanente 
de licitação - cPl junto à câmara Municipal de curralinho, situada na ave-
nida floriano Peixoto, s/n, bairro centro, município de curralinho/Pa, cEP 
68.815-000. ordenador: odinéia rodrigues tavares. 
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