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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

d e c r e t o   Nº 502, de 13 de JaNeiro de 2020
concede Pensão Policial-Militar em favor de MarÍlia do ValE TriNdadE 
e CLEMER AUGUSTO TRINDADE JARDIM, companheira e filho, do Cabo PM 
carloS aUGUSTo doS SaNToS JardiM.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando o disposto nos art. 77, combinado com o art. 79, alíneas “a” 
e “b”, da lei Estadual n° 5.251, de 31 de julho de 1985, com a redação 
dada pela lei nº 6.049, de 11 de junho de 1997, art. 45, § 10 e art. 48, 
inciso ii, da constituição Estadual;
considerando as informações constantes no Processo nº 2019/338135,
d E c r E T a:
art. 1º fica concedida Pensão Policial-Militar em favor de clEMEr aUGUSTo 
TRINDADE JARDIM e MARÍLIA DO VALE TRINDADE, filho e companheira 
do cabo carloS aUGUSTo doS SaNToS JardiM, falecido no dia 14 
de janeiro de 2008, em virtude de acidente em serviço, pelos seguintes 
valores, períodos e critérios:
i - 100% (cem por cento) da Pensão Policial-Militar, com as parcelas de 
natureza indenizatória e não indenizatória, a clEMEr aUGUSTo TriNdadE 
JardiM, de 14 de janeiro de 2008 até 1º de setembro de 2013, consoante 
parcelas assim discriminadas:
Soldo de cabo ……..…………………………………………….……….........r$    520,01
representação por Graduação (30%)……………….................r$    156,00
Gratificação de Risco de Vida (50%)…………………………….......R$    260,00
Gratificação de Habilitação Policial Militar (20%) ………........R$    104,00
Gratificação de Serviço Ativo (30%) ………………………………....R$    156,00
Gratificação de Localidade Especial (20%) ………………………...R$    104,00
Gratificação de Auxílio Moradia (30%) ………………………........R$    156,00
Gratificação de Indenização de Tropa (10%) ……………….......R$     52,00
Gratificação de Tempo de Serviço Militar (5%) …………………..r$     80,00
Provento Mensal ……………………………………………....................r$ 1.588,01
ii - 100% (cem por cento) da Pensão Policial-Militar, constituída pelas 
parcelas de natureza indenizatória já deferidas por meio do decreto nº 
2.439, de 17 de agosto de 2010, a clEMEr aUGUSTo TriNdadE JardiM, 
a partir de 2 de setembro de 2013 até 25 de fevereiro de 2021 data em que 
completará a idade limite de 24 (vinte e quatro) anos, assim discriminadas:
Gratificação de Serviço Ativo (30%) ……………………..................R$ 156,00
Gratificação de Localidade Especial (20%) …………..................R$ 104,00
Gratificação de Auxílio Moradia (30%) ………………....................R$ 156,00
Gratificação de Indenização de Tropa (10%) ………………............R$  52,00
Gratificação Representação por Graduação (30%) …………........r$ 156,00
Provento Mensal ………………………………………………….....................r$ 624,00
iii - 50% (cinquenta por cento) das parcelas de natureza não indenizatória 
a clEMEr aUGUSTo TriNdadE JardiM no período de 2 de setembro de 
2013 até 25 de fevereiro de 2021 assim discriminadas:
Soldo ………………………………………………………………………………...........r$ 520,01
Gratificação de Risco de Vida (50%)………………………………..........R$ 260,00
Gratificação de Habilitação Policial Militar (20%)………..............R$ 104,00
Gratificação por Tempo de Serviço (5%)……………………………….....r$   80,00
Provento Mensal …………………………………………………………..............r$ 964,01
iV - 50% (cinquenta por cento) das parcelas de natureza não indenizatória 
a MarÍlia do ValE TriNdadE JardiM no período de 2 de setembro de 
2013 até 25 de fevereiro de 2021 assim discriminadas:
Soldo …………………………………………………………………………….............r$ 398,99
Gratificação de Risco de Vida (50%)…………………………………........R$ 199,50
Gratificação de Habilitação Policial Militar (20%)……………..........R$   79,80
Gratificação por Tempo de Serviço Militar (5%)………………….......r$   33,91
Provento Mensal ……………………………………………………………….........r$ 712,20
V - 100%  (cem por cento) das parcelas de natureza não indenizatória a 
MarÍlia do ValE TriNdadE JardiM a partir de 26 de fevereiro de 2021 
assim discriminadas:
Soldo ………………………………………………………………………………...........r$ 398,99
Gratificação de Risco de Vida (50%)……………………………………......R$ 199,50
Gratificação de Habilitação Policial Militar (20%)………..............r$   79,80
Gratificação por Tempo de Serviço Militar (5%)……………………....r$   33,91
Provento Mensal ……………………………………………………………….........r$ 712,20
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus 
efeitos financeiros retroagindo à data de 14 de janeiro de 2008 para clEMEr 
AUGUSTO TRINDADE JARDIM, filho do policial, e à data de 2 de setembro de 
2013 para MarÍlia do ValE TriNdadE, companheira do policial.
Palácio do GoVErNo, 13 de janeiro de 2020.       

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto Nº 2.229, de 16 de MarÇo de 2022
altera dispositivos do regulamento do imposto sobre operações relativas 
à circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação - ricMS-Pa, aprovado 
pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e
considerando a revogação da alínea “c” do inciso iii do art. 78 da lei n.º 
5.530, de 13 de janeiro de 1989;
considerando o disposto nos convênios e ajustes SiNiEf celebrados nas 
167ª, 168ª, 172ª, 173ª, 175ª, 176ª, 177ª, 178ª, 179ª, 180ª, 181ª e 182ª 
reuniões ordinárias e nas 308ª, 318ª, 326ª, 327ª, 328ª e 340ª reuniões 
Extraordinárias do conselho Nacional de Política fazendária - confaz,
dEcrETa:
art. 1º  o regulamento do imposto sobre operações relativas à circulação 
de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte interestadual 
e intermunicipal e de comunicação - ricMS-Pa, aprovado pelo decreto 
nº 4.676, de 18 de junho de 2001, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:
“art. 23-a. Quando da impossibilidade de individualizar por item o valor 
dos componentes integrantes da base de cálculo do icMS nas operações 
de importação de bens ou mercadorias do exterior, deve-se utilizar os 
seguintes critérios de rateio:
i - peso líquido do bem ou mercadoria indicado em cada item, no caso do 
adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante - afrMM;
ii - valor aduaneiro do bem ou mercadoria indicado em cada item da 
operação de importação, em relação à Taxa de Utilização do Siscomex - 
Taxa Siscomex e demais casos.
§ 1º o valor dos componentes integrantes da base de cálculo do icMS 
será calculado pela divisão do valor total do mesmo proporcionalmente ao 
item, tributado ou não, de acordo com os critérios definidos pelos incisos 
do caput deste artigo.
§ 2º o disposto neste artigo aplica-se apenas a importações realizadas por 
meio da declaração Única de importação.”
...........................................................
“art. 172. ........................................................................................
§ 6º ...............................................................................................
IV - campos da nota fiscal de exportação informados na Declaração Única 
de Exportação - dU-E;
V - a inclusão ou alteração de parcelas de vendas a prazo.
.................................................” 
...........................................................
“art. 182-d. ....................................................................................
..............
Vii - os GTiN informados na Nf-e serão validados a partir das informações 
contidas no cadastro centralizado de GTiN, que está baseado na Sefaz 
Virtual do rio Grande do Sul (SVrS), é acessível por meio de consulta posta 
à disposição dos contribuintes e é composto das seguintes informações:
...........................................................
Viii - os proprietários das marcas dos produtos que possuem GTiN devem 
disponibilizar para a Secretaria de Estado da fazenda, por meio da SVrS, 
as informações de seus produtos relacionadas no inciso Vii do caput deste 
artigo, necessárias para a alimentação do cadastro centralizado de GTiN, 
que serão validadas, conforme especificado em Nota Técnica publicada no 
Portal Nacional da Nf-e;
iX - para o cumprimento do disposto no inciso Viii do caput deste artigo, 
os proprietários das marcas devem autorizar as instituições responsáveis 
pela administração, outorga de licenças e gerenciamento do padrão de 
identificação de produtos GTIN, ou outros assemelhados, a repassar, 
mediante convênio, as informações diretamente para a SVrS;
...........................................................
XI - a NF-e, modelo 55, deverá conter a identificação do número do CNPJ 
do intermediador ou agenciador da transação comercial realizada em 
ambiente virtual ou presencial.
...........................................................
§ 4º a Nf-e deverá conter o código de regime Tributário (crT) de que 
trata o anexo iii do convênio s/nº, de 15 de dezembro de 1970, a partir 
de 3 de abril de 2023.
.................................................” 
...........................................................
“art. 182-G. ....................................................................................
§ 5º os detentores de códigos de barras previsto no § 5º do art. 182-d 
deste regulamento deverão manter atualizados os dados cadastrais de seus 
produtos junto à organização legalmente responsável pelo licenciamento 
do respectivo código de barras, de forma a manter atualizado o cadastro 
centralizado de GTiN.
§ 6º A regularidade fiscal de que trata o inciso I do caput deste artigo 
poderá alcançar também a inexistência de irregularidades identificadas 
pela administração Tributária da unidade federada do destinatário ou 
tomador, por meio de cruzamento de informações do seu banco de dados 
fiscais, relativa às operações e prestações interestaduais que destinem 
bens e serviços a consumidor final não contribuinte, correspondentes à 
diferença entre a alíquota interna da unidade federada destinatária e a 
alíquota interestadual, conforme critérios estabelecidos em ato do titular 
da Secretaria de Estado da fazenda.
§ 7º o disposto no § 6º do caput deste artigo não se aplica aos Estados da 
Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e rio Grande do Sul.
§ 8º a vigência do disposto no § 6º do caput deste artigo poderá ser 
antecipada na forma prevista em Protocolo icMS.” 
“art. 182-i. .....................................................................................
§ 2º-a as regras para monetização de serviços disponibilizados a partir das 
informações extraídas da NF-e serão definidas por normativo a ser firmado 
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entre a receita federal do Brasil e Secretarias de Estado de fazenda, 
Economia, receita, finanças e Tributação dos Estados e distrito federal 
no âmbito do coNfaZ, ressalvada a autonomia do Estado do Pará de fazê-
lo individualmente em relação às suas operações e prestações internas, 
e por acordo com os demais Estados ou df, em relações as operações e 
prestações interestaduais.
.................................................” 
...........................................................
“art. 182-J. .....................................................................................
§ 7º Na hipótese de venda ocorrida fora do estabelecimento ou de venda a 
varejo para consumidor final, inclusive por comércio eletrônico, venda por 
telemarketing ou processos semelhantes, o daNfE poderá ser impresso 
em qualquer tipo de papel, exceto papel jornal, em tamanho inferior ao 
A4 (210 x 297 mm), caso em que será denominado “DANFE Simplificado”, 
devendo ser observadas as definições constantes no MOC. 
§ 7º-a Na hipótese prevista no § 7º deste artigo, o emissor do documento deverá 
enviar o arquivo e a imagem do “DANFE simplificado” em formato eletrônico.
...........................................................
§ 17. Nas operações de venda a varejo para consumidor final, por meio 
eletrônico, venda por telemarketing ou processos semelhantes, o daNfE 
poderá ser impresso em qualquer tipo de papel, exceto papel jornal, em 
tamanho inferior ao a4 (210 x 297 mm), caso em que será denominado 
“DANFE Simplificado - Etiqueta”, devendo ser observadas as definições 
constantes no Moc.
§ 18. Nas operações de que trata o § 17 deste artigo:
i - exceto nos casos de contingência com uso de formulário de Segurança 
ou quando solicitado pelo adquirente, o daNfE poderá, de forma alternativa 
à impressão em papel, ser apresentado em meio eletrônico, seguindo a 
disposição gráfica especificada no MOC, desde que tenha sido emitido o MDF-e 
relativo ao transporte das mercadorias relacionadas na respectiva Nf-e;
ii - o emissor do documento deverá enviar o daNfE em arquivo eletrônico 
ao consumidor final, seguindo a disposição gráfica especificada no MOC.”
...........................................................
“art. 182-l. .....................................................................................
§ 13. Para os Estados do acre, amazonas, Mato Grosso, Paraná, 
Pernambuco, rio de Janeiro, rio Grande do Sul, rondônia, roraima e Santa 
catarina, na hipótese do § 7º do art. 182-J, havendo problemas técnicos 
de que trata o caput, o contribuinte poderá emitir, em no mínimo duas 
vias, o DANFE Simplificado em contingência, com a expressão “DANFE 
Simplificado em Contingência”, dispensada a utilização de formulário de 
segurança - documento auxiliar (fS-da), devendo ser observadas as 
destinações de cada via conforme o disposto nos incisos i e ii do § 5º do 
caput deste artigo.
.................................................” 
...........................................................
“art. 182-N. Em prazo não superior a vinte e quatro horas, contado do 
momento em que foi concedida a autorização de Uso da Nf-e, de que 
trata o inciso iii do caput do art. 182-H, o emitente poderá solicitar o 
cancelamento da respectiva Nf-e, desde que não tenha havido a circulação 
da mercadoria, prestação de serviço ou vinculação à duplicata Escritural, 
observadas as normas constantes no art. 182-o.
.................................................” 
...........................................................
“art. 182-Q. ....................................................................................
..............
§ 5º a transmissão do arquivo digital da Nf-e nos termos do art. 182-
l implica cancelamento de Pedido de inutilização de Número da Nf-e já 
cientificado do resultado que trata o § 3º deste artigo.” 
“art. 182-r. .....................................................................................
iV - campos da Nf-e de exportação informados na declaração Única de 
Exportação - dU-E;
V - a inclusão ou alteração de parcelas de vendas a prazo.
.................................................”
“art. 182-S. .....................................................................................
§ 7° as restrições previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo não se aplicam às 
operações:
i - que tenham como emitente ou destinatário a União, Estados, distrito 
federal e Municípios, bem como suas fundações e autarquias, quando as 
consultas forem realizadas no Portal Nacional da Nf-e;
ii - em que o destinatário das mercadorias for pessoa física ou pessoa 
jurídica não contribuinte do icMS.” 
“art. 182-T. .......................................
§ 1º ...............................................................................................
XVi - Pedido de Prorrogação, registro realizado pelo contribuinte 
de solicitação de prorrogação de prazo de retorno de remessa para 
industrialização;
XVii - Eventos da Sefaz Virtual do Estado da Bahia (SVBa), de uso dos 
signatários do acordo de cooperação 01/2018.
XViii - comprovante de Entrega do cT-e, resultante da propagação 
automática do registro de um evento “comprovante de Entrega do cT-e” 
em um conhecimento de Transporte Eletrônico que referencia esta Nf-e;
XiX - cancelamento do comprovante de Entrega do cT-e, resultante da 
propagação automática do cancelamento do evento registro de entrega do 
cT-e propagado na Nf-e;
XX - comprovante de Entrega da Nf-e, registro de entrega da mercadoria, 
pelo remetente, mediante a captura eletrônica de informações relacionadas 
com a confirmação da entrega da carga;
XXi - cancelamento do comprovante de Entrega da Nf-e, registro de 
que houve o cancelamento do registro de entrega da mercadoria pelo 
remetente;
XXii - ator interessado na Nf-e-Transportador, registro do emitente 
ou destinatário da Nf-e para permissão ao download da Nf-e pelos 
transportadores envolvidos na operação;

XXiii - averbação de Exportação, registro da data de embarque e 
de averbação da dU-E, além da quantidade de mercadoria na unidade 
tributável efetivamente embarcada para o exterior.
§ 2º os eventos i, ii, iV, V, Vi, Vii, Viii, iX, X, Xi, XV, XVi, XVii, XX, XXi 
e XXii do § 1º deste artigo serão registrados por:
...........................................................
§ 2º-a os eventos iii, Xii, Xiii, XiV, XViii, XiX e XXiii do § 1º deste 
artigo serão registrados de forma automática por propagação por meio de 
sistemas da administração tributária.
...........................................................
§ 5º a comprovação da entrega da mercadoria realizada pelo transportador, 
nos termos do inciso XViii do § 1º deste artigo, ou pelo remetente, nos 
termos do inciso XX do § 1º deste artigo, substitui o canhoto em papel dos 
respectivos documentos auxiliares.” 
“art. 182-U. .......................................
i - ..................................................................................................
d) comprovante de Entrega da Nf-e;
e) cancelamento do comprovante de Entrega da Nf-e;
f) Pedido de Prorrogação;
g) ator interessado na Nf-e-Transportador;
ii - .................................................................................................
d) ciência da Emissão;
e) ator interessado na Nf-e-Transportador.
.................................................” 
“Art. 182-V. Os eventos Confirmação da Operação, Desconhecimento da 
operação ou operação não realizada poderão ser registrados em até 180 
(cento e oitenta) dias, contados a partir da data de autorização da Nf-e.
...........................................................
§ 4º o Evento ciência da Emissão poderá ser registrado em até 10 (dez) 
dias, contados da autorização da Nf-e.
§ 5º No caso de registro do evento Ciência da Emissão, fica obrigatório o 
registro, pelo destinatário, de um dos eventos do caput deste artigo.” 
...........................................................
“art. 182-Z. ........................................
§ 1º as Nf-e canceladas devem ser escrituradas, sem valores monetários, 
de acordo com a legislação tributária vigente.
.................................................” 
...........................................................
“art. 182-Zc. o acesso ao ambiente autorizador de Nf-e será suspenso 
ou bloqueado ao contribuinte que praticar, mesmo que de maneira não 
intencional, o consumo de tal ambiente em desacordo com os padrões 
estabelecidos no Moc.
§ 1º a suspensão ou bloqueio, que tem por objetivo preservar o bom 
desempenho do ambiente autorizador de Nfc-e, aplica-se aos diversos 
serviços disponibilizados aos contribuintes, impossibilitando o seu uso, 
conforme especificado no MOC.
§ 2º Na hipótese de suspensão, uma vez decorrido seu prazo, o acesso ao 
ambiente autorizador será restabelecido automaticamente.
§ 3º A aplicação reiterada de suspensões, conforme especificado no MOC, 
poderá determinar o bloqueio do acesso do contribuinte ao ambiente 
autorizador.
§ 4º o restabelecimento do acesso aos ambientes autorizadores ao 
contribuinte que tenha sofrido o bloqueio dependerá de liberação realizada 
pela diretoria de arrecadação e informações fazendárias da Secretaria 
de Estado da fazenda, relativamente ao contribuinte estabelecido neste 
Estado.” 
...........................................................
“art. 189-d. .......................................
...........................................................
iX - os GTiN informados na Nf-e serão validados a partir das informações 
contidas no cadastro centralizado de GTiN, que está baseado na Sefaz 
Virtual do rio Grande do Sul (SVrS), é acessível por meio de consulta posta 
à disposição dos contribuintes e é composto das seguintes informações:
...........................................................
X - os proprietários das marcas dos produtos que possuem GTiN devem 
disponibilizar para a Secretaria de Estado da fazenda, por meio da SVrS, 
as informações de seus produtos relacionadas no inciso iX do caput deste 
artigo, necessárias para a alimentação do cadastro centralizado de GTiN, 
que serão validadas, conforme especificado em Nota Técnica publicada no 
Portal Nacional da Nf-e;
Xi - para o cumprimento do disposto no inciso X do caput deste artigo, 
os proprietários das marcas devem autorizar as instituições responsáveis 
pela administração, outorga de licenças e gerenciamento do padrão de 
identificação de produtos GTIN, ou outros assemelhados, a repassar, 
mediante convênio, as informações diretamente para a SVrS;
XII - a NFC-e, modelo 65, deverá conter a identificação do número do 
cNPJ do intermediador ou agenciador da transação comercial realizada em 
ambiente virtual ou presencial.
§ 7º a Nfc-e deverá conter o código de regime Tributário - crT - de que 
trata o anexo iii do convênio s/nº, de 15 de dezembro de 1970, a partir 
de 1º de janeiro de 2022.”
“art. 189-E. .....................................................................................
§ 3º ...............................................................................................
II - identifica uma NFC-e de forma única, pelo prazo decadencial estabelecido 
no art. 125 deste regulamento, por meio do conjunto de informações 
formado por cNPJ do emitente, número, série e tipo de emissão.” 
...........................................................
“art. 189-G. ....................................................................................
§ 4º os detentores de códigos de barras previsto no inciso Vi do caput 
do art. 189-d deste regulamento deverão manter atualizados os dados 
cadastrais de seus produtos junto à organização legalmente responsável 
pelo licenciamento do respectivo código de barras, de forma a manter 
atualizado o cadastro centralizado de GTiN.”
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“art. 189-H. ....................................................................................
§ 11. as regras para monetização de serviços disponibilizados a partir 
das informações extraídas da NFC-e serão definidas por normativo a 
ser firmado entre a RFB e Secretarias de Estado de Fazenda, Economia, 
receita, finanças e Tributação dos Estados e distrito federal no âmbito 
do coNfaZ, ressalvada a autonomia do Estado do Pará de fazê-lo 
individualmente em relação às suas operações e prestações internas, e 
por acordo com os demais Estados ou df, em relações as operações e 
prestações interestaduais.”
...........................................................
“art. 189-K. .....................................................................................
§ 5º constatada, a partir do 11º (décimo primeiro) dia do mês subsequente, 
quebra da ordem sequencial na emissão da Nfc-e, sem que tenha havido 
a inutilização dos números de Nfc-e não utilizados, considerar-se-á que 
a numeração correspondente a esse intervalo se refere a documentos 
emitidos em contingência e não transmitidos.” 
...........................................................
“art. 189-P. .....................................................................................
.............
§ 5º a transmissão do arquivo digital da Nfc-e nos termos do art. 189-K 
implica cancelamento de Pedido de inutilização de Número da Nfc-e já 
cientificado do resultado que trata o § 3º deste artigo.” 
“art. 189-Q. .......................................
...........................................................
§ 5º as restrições previstas nos §§ 3º e 4º deste artigo não se aplicam 
as Nfc-e relativas às compras ou operações que tenham como emitente 
ou destinatário a União, Estados, distrito federal e Municípios, bem como 
suas fundações e autarquias, quando as consultas forem realizadas no 
Portal de Serviços da Secretaria de Estado da fazenda deste Estado.” 
“art. 189-r. .......................................
Parágrafo único. as Nfc-e canceladas devem ser escrituradas, sem valores 
monetários, de acordo com a legislação tributária vigente.” 
...........................................................
“art. 189-T. o acesso ao ambiente autorizador de Nfc-e será suspenso 
ou bloqueado ao contribuinte que praticar, mesmo que de maneira não 
intencional, o consumo de tal ambiente em desacordo com os padrões 
estabelecidos no Moc.
§ 1º a suspensão ou bloqueio, que tem por objetivo preservar o bom 
desempenho do ambiente autorizador de Nfc-e, aplica-se aos diversos 
serviços disponibilizados aos contribuintes, impossibilitando seu uso, 
conforme especificado no MOC.
§ 2º Na hipótese de suspensão, uma vez decorrido seu prazo, o acesso ao 
ambiente autorizador será restabelecido automaticamente.
§ 3º A aplicação reiterada de suspensões, conforme especificado no MOC, 
poderá determinar o bloqueio do acesso do contribuinte ao ambiente 
autorizador.
§ 4º o restabelecimento do acesso aos ambientes autorizadores ao 
contribuinte que tenha sofrido o bloqueio dependerá de liberação realizada 
pela diretoria de arrecadação e informações fazendárias da Secretaria 
de Estado da fazenda, relativamente ao contribuinte estabelecido neste 
Estado.” 
...........................................................
“art. 199-K. ........................................
§ 1º ....................................................
...........................................................
ii - imediatamente após a cessação dos problemas técnicos que impediram 
a transmissão ou recepção do retorno da autorização da Nf3e, o emitente 
deverá transmitir à Secretaria de Estado da fazenda as Nf3e geradas em 
contingência;
...........................................................
§ 4º No caso em que o emissor realizar emissão da Nf3e e a respectiva 
impressão do daNf3E, por meio de equipamento móvel, no próprio local 
da efetiva leitura, deverá também operar em contingência onde não 
houver conexão com o sistema autorizador, transmitindo a Nf3e gerada 
em contingência, assim que houver condições técnicas.” 
...........................................................
“art. 199-M. o emitente pode alterar, eliminar ou acrescentar itens 
de Notas fiscais de Energia Elétrica emitidas em períodos de apuração 
anteriores, obrigatoriamente referenciando o documento a ser modificado 
e a respectiva indicação do item objeto da alteração ou eliminação.” 
“art. 199-N. .......................................
§ 1º ....................................................
...........................................................
ii - ajuste de itens de Notas fiscais de Energia Elétrica anteriores, 
conforme disposto no art. 199-P deste regulamento;
.................................................” 
...........................................................
“art. 199-P. Na hipótese de emissão da Nf3e com alteração, eliminação 
ou acréscimo de itens de Notas fiscais de Energia Elétrica referente a 
períodos de apuração anteriores, o evento “ajuste de itens de Notas fiscais 
de Energia Elétrica anteriores”, previsto no inciso ii do § 1º do art. 199-
N deste Regulamento, deve referenciar documento a ser modificado e o 
respectivo item objeto da alteração ou eliminação.” 
“art. 199-Q. Nas hipóteses permitidas pela legislação estadual, pode ser 
emitida uma Nf3e substituta, devendo ser referenciado o documento 
substituído.” 
...........................................................
“art. 199-T. ficam os contribuintes do icMS obrigados ao uso da Nf3e, 
prevista no art. 199-a, a partir de 1º de fevereiro de 2022.” 

“art. 199-U. o acesso aos ambientes autorizadores de Nf3e será suspenso 
ou bloqueado ao contribuinte que praticar, mesmo que de maneira não 
intencional, o consumo de tal ambiente em desacordo com os padrões 
estabelecidos no Moc.
§ 1º a suspensão ou bloqueio, que tem por objetivo preservar o bom 
desempenho do ambiente autorizador de Nf3e, aplica-se aos diversos 
serviços disponibilizados aos contribuintes, impossibilitando seu uso, 
conforme especificado no MOC.
§ 2º Na hipótese de suspensão, uma vez decorrido seu prazo, o acesso aos 
ambiente autorizador será restabelecido automaticamente.
§ 3º A aplicação reiterada de suspensões, conforme especificado no MOC, 
poderá determinar o bloqueio do acesso do contribuinte ao ambiente 
autorizador.
§ 4º o restabelecimento do acesso aos ambientes autorizadores ao 
contribuinte que tenha sofrido o bloqueio dependerá de liberação realizada 
pela diretoria de arrecadação e informações fazendárias da Secretaria 
de Estado da fazenda, relativamente ao contribuinte estabelecido neste 
Estado.” 
...........................................................
art. 225-a. fica instituído o conhecimento de Transporte Eletrônico - cT-e, 
modelo 57, que poderá ser utilizado pelos contribuintes do imposto sobre 
operações relativas à circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de 
Serviços de Transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação 
- icMS em substituição aos seguintes documentos: (ajuste SiNiEf 09/07)
...........................................................
Vi - Nota fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, quando utilizada em 
transporte de cargas;
...........................................................
§ 1º considera-se cT-e o documento emitido e armazenado eletronicamente, 
de existência apenas digital, com o intuito de documentar prestações de 
serviço de transporte de cargas, cuja validade jurídica é garantida pela 
assinatura digital do emitente e autorização de uso pela Secretaria de 
Estado da fazenda, antes da ocorrência do fato gerador.
§ 2º o documento constante do caput deste artigo também poderá ser 
utilizado na prestação de serviço de transporte de cargas efetuada por 
meio de dutos.
.................................................” 
...........................................................
“art. 225-E. .......................................
...........................................................
§ 5º o código de regime Tributário - crT de que trata o anexo iii do 
convênio s/nº, de 15 de dezembro de 1970, deve ser indicado no cT-e a 
partir de 1º de janeiro de 2022.”
...........................................................
“art. 225-i. .....................................................................................
§ 1º-a as regras para monetização de serviços disponibilizados a partir 
das informações extraídas do CT-e serão definidas por normativo a ser 
firmado entre a RFB e Secretarias de Estado de Fazenda, Economia, 
receita, finanças e Tributação dos Estados e distrito federal no âmbito 
do coNfaZ, ressalvada a autonomia do Estado do Pará de fazê-lo 
individualmente em relação às suas operações e prestações internas, e 
por acordo com os demais Estados ou df, em relações as operações e 
prestações interestaduais.
§ 2º Na hipótese de a administração tributária da unidade federada 
do emitente realizar a transmissão prevista no caput deste artigo por 
intermédio de “webservice”, a receita federal do Brasil ou a Sefaz Virtual 
do rio Grande do Sul será responsável pelos procedimentos de que tratam 
os incisos do caput deste artigo ou pela disponibilização do acesso ao cT-e 
para as administrações tributárias que adotarem essa tecnologia.” 
“art. 225-J. .....................................................................................
§ 2º Para os efeitos fiscais, os vícios de que trata o § 1º deste artigo atingem 
também o respectivo dacTE, impresso nos termos deste regulamento, 
que também será considerado documento fiscal inidôneo.” 
...........................................................
“art. 225-Ka. Exceto nos casos de contingência com uso de formulário de 
Segurança ou quando solicitado pelo tomador, o dacTE poderá, de forma 
alternativa à impressão em papel, ser apresentado em meio eletrônico, 
seguindo a disposição gráfica especificada no MOC, desde que tenha sido 
emitido o Mdf-e, nas seguintes situações:
i - no transporte ferroviário;
ii - no transporte aquaviário de cabotagem;
III - no transporte rodoviário de cargas destinadas a consumidor final.” 
“art. 225-l. .....................................................................................
§ 2º Quando o tomador for contribuinte não credenciado à emissão de 
documentos fiscais eletrônicos poderá, alternativamente ao disposto no caput 
deste artigo, manter em arquivo o dacTE relativo ao cT-e da prestação.” 
“art. 225-M. ....................................................................................
§ 1º Na hipótese do inciso i do caput deste artigo, o dacTE deverá ser 
impresso em no mínimo três vias, constando no corpo do documento 
a expressão “dacTE impresso em contingência - EPEc regularmente 
recebido pela SVc”, tendo a seguinte destinação:
...........................................................
§ 3º Na hipótese do inciso iii do caput deste artigo, o formulário de 
Segurança - documento auxiliar (fS-da) deverá ser utilizado para impressão 
de no mínimo três vias do dacTE, constando no corpo a expressão “dacTE 
em contingência - impresso em decorrência de problemas técnicos”, tendo 
a seguinte destinação:
...........................................................
§ 5º Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, fica dispensado o 
uso do formulário de Segurança - documento auxiliar (fS-da) para a 
impressão de vias adicionais do dacTE.
...........................................................
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§ 7º ...............................................................................................
iii - imprimir o dacTE correspondente ao cT-e autorizado, no mesmo tipo de 
papel utilizado para imprimir o dacTE original, caso a geração saneadora da 
irregularidade do cT-e tenha promovido alguma alteração no dacTE;
iV - providenciar, junto ao tomador, a entrega do cT-e autorizado bem 
como do novo dacTE impresso nos termos do inciso iii deste parágrafo, 
caso a geração saneadora da irregularidade do cT-e tenha promovido 
alguma alteração no dacTE.
§ 8º o tomador deverá manter em arquivo pelo prazo decadencial, 
estabelecido no art. 125 deste regulamento, junto à via mencionada no 
inciso iii do § 1º ou no inciso iii do § 3º deste artigo, a via do dacTE 
recebidos nos termos do inciso iV do § 7º também deste artigo.
...........................................................
§ 13. ..............................................................................................
ii - na hipótese do inciso iii do caput deste artigo, no momento da 
impressão do respectivo dacTE em contingência.
.................................................” 
...........................................................
“art. 225-o. ........................................
..........................................................
§ 4º a transmissão do arquivo digital do cT-e nos termos do art. 225-
E implica cancelamento de Pedido de inutilização de Número do cT-e já 
cientificado do resultado que trata o § 3º deste artigo.” 
...........................................................
“art. 225-r. .......................................
...........................................................
§ 6° as restrições previstas nos §§ 4º e 5º deste artigo não se aplicam às 
prestações de serviço de transporte:
i - que tenham como emitente ou destinatário a União, Estados, distrito 
federal e Municípios, bem como suas fundações e autarquias, quando as 
consultas forem   realizadas no Portal Nacional do cT-e;
ii - em que o tomador do serviço for pessoa física ou pessoa jurídica não 
contribuinte do icMS.” 
“art. 225-ra. .....................................
§ 1º ....................................................
...........................................................
XXi - comprovante de Entrega do cT-e, registro de entrega da mercadoria, 
pelo transportador, mediante a captura eletrônica de informações 
relacionadas com a confirmação da entrega da carga;
XXii - cancelamento do comprovante de Entrega do cT-e, registro de 
que houve o cancelamento do registro de entrega da mercadoria pelo 
transportador.
...........................................................
§ 5º a comprovação da entrega da mercadoria realizada pelo transportador, 
nos termos do inciso XXi do § 1º deste artigo, substitui o canhoto em papel 
do dacTE.” 
“art. 225-S. .......................................
i - ......................................................
...........................................................
e) comprovante de Entrega do cT-e;
f) cancelamento do comprovante de Entrega do cT-e;
iii - pelo tomador do serviço do cT-e, modelos 57, o evento “prestação de 
serviço em desacordo com o informado no cT-e”.
.................................................” 
...........................................................
“art. 225-U-1. o acesso ao ambiente autorizador de cT-e será suspenso 
ou bloqueado ao contribuinte que praticar, mesmo que de maneira não 
intencional, o consumo de tal ambiente em desacordo com os padrões 
estabelecidos no Moc.
§ 1º a suspensão ou bloqueio, que tem por objetivo preservar o bom 
desempenho do ambiente autorizador de cT-e, aplica-se aos diversos 
serviços disponibilizados aos contribuintes, impossibilitando seu uso, 
conforme especificado no MOC.
§ 2º Na hipótese de suspensão, uma vez decorrido seu prazo, o acesso ao 
ambiente autorizador será restabelecido automaticamente.
§ 3º A aplicação reiterada de suspensões, conforme especificado no MOC, poderá 
determinar o bloqueio do acesso do contribuinte ao ambiente autorizador.
§ 4º o restabelecimento do acesso aos ambientes autorizadores ao 
contribuinte que tenha sofrido o bloqueio dependerá de liberação realizada 
pela diretoria de arrecadação e informações fazendárias da Secretaria de 
Estado da fazenda, relativamente ao contribuinte estabelecido neste Estado.” 
...........................................................
“art. 225-W. os cT-e cancelados devem ser escriturados, sem valores 
monetários, de acordo com a legislação tributária vigente.” 
...........................................................
“LiVro PriMeiro
...........................................................
tÍtULo ii
...........................................................
caPÍtULo iii
...........................................................”
“seÇÃo Xi-B
do conhecimento de Transporte Eletrônico para outros Serviços - cT-e oS 
e do documento auxiliar do cT-e outros Serviços
art. 225-Z. fica instituído o conhecimento de Transporte Eletrônico para 
outros Serviços - cT-e oS, modelo 67, que deverá ser emitido pelos 
contribuintes do icMS, em substituição à Nota fiscal de Serviço de 
Transporte, modelo 7 (ajuste SiNiEf 36/19):
i - por agência de viagem ou por transportador, sempre que executar, 
em veículo próprio ou afretado, serviço de transporte intermunicipal, 
interestadual ou internacional, de pessoas;

ii - por transportador de valores para englobar, em relação a cada tomador 
de serviço, as prestações realizadas, desde que dentro do período de 
apuração do imposto;
III - por transportador de passageiro para englobar, no final do período 
de apuração do imposto, os documentos de excesso de bagagem emitidos 
durante o mês.
§ 1º considera-se cT-e oS o documento emitido e armazenado 
eletronicamente, de existência apenas digital, com o intuito de documentar 
prestações de serviço de transporte, elencadas nos incisos i a iii do caput 
deste artigo, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do 
emitente e pela autorização de uso de que trata o inciso iii do caput do art. 
225-af deste regulamento.
§ 2º observado o disposto no ajuste SiNiEf 36/19, a utilização do cT-e 
oS inicia a partir da data estabelecida no art. 225-aX deste regulamento.
§ 3º a obrigatoriedade de uso do cT-e oS aplica-se a todas as prestações 
efetuadas por todos os estabelecimentos dos contribuintes, ficando vedada 
a emissão da Nota fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7.
§ 4º Nos casos em que a emissão do cT-e oS for obrigatória, o tomador do 
serviço deverá exigir sua emissão, vedada a aceitação de qualquer outro 
documento em sua substituição. 
§ 5º o disposto nesta seção não se aplica ao Microempreendedor individual 
(MEi), de que trata o art.18-a da lei complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006. 
art. 225-aa. ato coTEPE/icMS publicará o Manual de orientação 
do Contribuinte do CT-e (MOC-CT-e), disciplinando a definição das 
especificações e critérios técnicos necessários para a integração entre os 
Portais das Secretarias de fazendas, finanças, Tributação e Economia dos 
Estados e os sistemas de informações das empresas emissoras de cT-e oS. 
Parágrafo único. Nota técnica publicada no Portal Nacional do cT-e poderá 
esclarecer questões referentes ao Moc-cT-e. 
art. 225-aB. Para emissão do cT-e oS, o contribuinte deverá estar 
previamente credenciado na unidade federada em cujo cadastro de 
contribuinte do icMS estiver inscrito. 
§ 1º o contribuinte credenciado para emissão de cT-e oS deverá observar, 
no que couber, as disposições relativas à emissão de documentos fiscais 
por sistema eletrônico de processamento de dados, constantes do convênio 
icMS 57/95 e do convênio icMS 58/95, ambos de 28 de junho de 1995, e 
legislação superveniente. 
§ 2º É vedada a emissão da Nota fiscal de Serviço de Transporte, modelo 
7, por contribuinte credenciado à emissão de cT-e oS. 
art. 225-ac. o cT-e oS deverá ser emitido com base em leiaute 
estabelecido no Moc-cT-e, por meio de software desenvolvido ou adquirido 
pelo contribuinte. 
§ 1º o arquivo digital do cT-e oS deverá:
I - ser identificado por chave de acesso composta por código numérico 
gerado pelo emitente, cNPJ do emitente, número e série do cT-e oS; 
ii - ser elaborado no padrão XMl (Extended Markup language); 
iii - possuir numeração sequencial de 1 a 999.999.999, por estabelecimento 
e por série, devendo ser reiniciada quando atingido esse limite; 
iV - ser assinado digitalmente pelo emitente. 
§ 2º Para a assinatura digital deverá ser utilizado certificado digital emitido 
dentro da cadeia de certificação da Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira - icP-Brasil, que contenha o cNPJ de qualquer dos estabelecimentos 
do contribuinte, a fim de garantir a autoria do documento digital. 
§ 3º o contribuinte poderá adotar séries distintas para a emissão do cT-e 
oS, designadas por algarismos arábicos, em ordem crescente, vedada a 
utilização de subsérie, observado o disposto no Moc-cT-e. 
§ 4º o transportador credenciado no Estado do Pará para emissão do cT-e 
oS deverá utilizar séries distintas, quando efetuar prestação de serviço de 
transporte com início em unidade federada diversa, observado o disposto 
no § 2º do art. 225-ad deste regulamento. 
§ 5º o código de regime Tributário (crT) de que trata o anexo iii do 
convênio s/nº, de 15 de dezembro de 1970 deve ser indicado no cT-e oS 
a partir de 1º de janeiro de 2022. 
art. 225-ad. o contribuinte credenciado deverá solicitar a concessão de 
autorização de Uso do cT-e oS mediante transmissão do arquivo digital do 
CT-e OS via internet, por meio de protocolo de segurança ou criptografia, 
com utilização de software desenvolvido ou adquirido pelo contribuinte.
§ 1º a solicitação de autorização de uso deverá ser transmitida à Secretaria 
de Estado da fazenda do Pará, quando o transportador estiver credenciado 
para emissão de cT-e oS neste Estado em que se inicia a prestação do 
serviço de transporte.
§ 2º a solicitação de autorização de uso deverá ser transmitida à:
i - Secretaria de Estado da fazenda do Pará, quando o transportador não 
estiver credenciado para emissão do cT-e oS na unidade federada em que 
tiver início a prestação de serviço de transporte;
ii - administração tributária em que o transportador estiver credenciado, 
na hipótese de não estar credenciado para emissão do cT-e oS no Estado 
do Pará, quando o início da prestação de serviço de transporte ocorrer no 
território paraense.
art. 225-aE. Previamente à concessão da autorização de Uso do cT-e oS, 
será analisado, no mínimo, os seguintes elementos:
I - a regularidade fiscal do emitente;
ii - o credenciamento do emitente;
iii - a autoria da assinatura do arquivo digital;
iV - a integridade do arquivo digital;
V - a observância ao leiaute do arquivo estabelecido no Moc-cT-e;
Vi - a numeração e série do documento.
§ 1º a Secretaria de Estado da fazenda poderá, mediante protocolo, 
estabelecer que a autorização de uso do cT-e oS será concedida pela 
mesma mediante a utilização da infraestrutura tecnológica de outra 
unidade federada.
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§ 2º a Secretaria de Estado da fazenda poderá, mediante protocolo, 
estabelecer que a autorização de uso do cT-e oS na condição de contingência 
prevista no inciso ii do caput do art. 225-aK deste regulamento será 
concedida pela mesma mediante a utilização da infraestrutura tecnológica 
de outra unidade federada.
§ 3º Nas situações constantes dos §§ 1º e 2º deste artigo, a administração 
tributária que autorizar o uso da cT-e oS deverá observar as disposições 
previstas no ajuste SiNiEf 36/19 estabelecidas para a administração 
tributária da unidade federada do contribuinte emitente.
art. 225-af. do resultado da análise referida no art. 225-ZE deste 
Regulamento, o emitente será cientificado:
i - da rejeição do arquivo do cT-e oS, em virtude de:
a) falha na recepção ou no processamento do arquivo;
b) falha no reconhecimento da autoria ou da integridade do arquivo digital;
c) emitente não credenciado para emissão do cT-e oS;
d) duplicidade de número do cT-e oS;
e) falha na leitura do número do cT-e oS;
f) erro no número do cNPJ, do cPf ou da iE;
g) outras falhas no preenchimento ou no leiaute do arquivo do cT-e oS;
ii - da denegação da autorização de Uso do cT-e oS, em virtude de 
irregularidade fiscal do emitente do CT-e OS;
iii - da concessão da autorização de Uso do cT-e oS.
§ 1º após a concessão da autorização de Uso do cT-e oS, o arquivo do 
cT-e oS não poderá ser alterado.
§ 2º A cientificação de que trata o caput deste artigo será efetuada 
mediante protocolo disponibilizado ao emitente ou a terceiro autorizado 
pelo emitente, via internet, contendo, conforme o caso, a “chave de acesso”, 
o número do cT-e oS, a data e a hora do recebimento da solicitação pela 
Secretaria de Estado da fazenda e o número do protocolo, podendo ser 
autenticado mediante assinatura digital gerada com certificação digital da 
Secretaria de Estado da Fazenda ou outro mecanismo de confirmação de 
recebimento.
§ 3º Não sendo concedida a autorização de Uso, o protocolo de que trata o 
§ 2º deste artigo conterá informações que justifiquem o motivo, de forma 
clara e precisa.
§ 4º rejeitado o arquivo digital, o mesmo não será arquivado na Secretaria 
de Estado da fazenda para consulta, sendo permitida, ao interessado, nova 
transmissão do arquivo do cT-e oS nas hipóteses das alíneas “a”, “b”, “e” 
ou “f” do inciso i do caput deste artigo.
§ 5º denegada a autorização de Uso do cT-e oS, o arquivo digital 
transmitido ficará arquivado na Secretaria de Estado da Fazenda para 
consulta, identificado como “Denegada a Autorização de Uso”.
§ 6º No caso do § 5º deste artigo, não será possível sanar a irregularidade e 
solicitar nova autorização de Uso do cT-e oS que contenha a mesma numeração.
§ 7º a concessão da autorização de Uso do cT-e oS:
I - é resultado da aplicação de regras formais especificadas no MOC-CT-e e 
não implica a convalidação das informações tributárias contidas no cT-e oS;
II - identifica de forma única um CT-e OS através do conjunto de informações 
formado por cNPJ do emitente, número, série e ambiente de autorização.
§ 8º o emitente do cT-e oS deverá encaminhar ou disponibilizar o arquivo 
eletrônico do cT-e oS e seu respectivo protocolo de autorização ao tomador 
do serviço, observado leiaute e padrões técnicos definidos no MOC-CT-e.
§ 9º Para os efeitos do inciso ii do caput deste artigo, considera-
se irregular a situação do contribuinte que, nos termos da respectiva 
legislação estadual, estiver impedido de praticar operações ou prestações 
na condição de contribuinte do icMS.
art. 225-aG. concedida a autorização de Uso do cT-e oS, o documento 
será disponibilizado para a:
i - Secretaria Especial da receita federal do Brasil - rfB;
ii - unidade federada:
a) de início da prestação do serviço de transporte;
b) de término da prestação do serviço de transporte;
c) do tomador do serviço;
iii - Sefaz Virtual do rio Grande do Sul - SVrS.
§ 1º a Secretaria de Estado da fazenda quando tiver autorizado o cT-e 
oS, a rfB ou a SVrS também poderão transmitir ou fornecer informações 
parciais do cT-e oS para:
i - administrações tributárias estaduais e municipais, mediante convênio 
de cooperação;
ii - outros órgãos da administração direta, indireta, fundações e autarquias, 
que necessitem de informações do cT-e oS para desempenho de suas 
atividades, mediante convênio de cooperação.
§ 2º Na hipótese de a transmissão prevista no caput deste artigo realizar-
se por intermédio de webservice, a rfB ou a SVrS será responsável pelos 
procedimentos de que tratam os incisos do caput deste artigo ou pela 
disponibilização do acesso ao cT-e oS para as administrações tributárias 
que adotarem essa tecnologia.
§ 3º a monetização de serviços disponibilizados a partir das informações 
extraídas do cT-e oS só poderá ocorrer mediante convênio de cooperação 
com as administrações tributárias das unidades federadas envolvidas na 
operação, ressalvada a autonomia da administração tributária deste Estado 
de fazê-lo em relação às suas operações internas.
art. 225-aH. o arquivo digital do cT-e oS só poderá ser utilizado como 
documento fiscal, após ter seu uso autorizado por meio de Autorização de 
Uso do cT-e oS, nos termos do inciso iii do caput do art. 225-af deste 
regulamento.
§ 1º Ainda que formalmente regular, será considerado documento fiscal 
inidôneo o cT-e oS que tiver sido emitido ou utilizado com dolo, fraude, 
simulação ou erro, que possibilite, mesmo que a terceiro, o não-pagamento 
do imposto ou qualquer outra vantagem indevida.
§ 2º Para os efeitos fiscais, os vícios de que trata o § 1º deste artigo 
atingem também o respectivo dacTE oS, impresso nos termos desta 
seção, que também será considerado documento fiscal inidôneo.

art. 225-ai. fica instituído o documento auxiliar do cT-e outros Serviços - 
dacTE oS - conforme leiaute estabelecido no Moc-cT-e, para acompanhar 
o veículo durante a prestação do serviço de transporte na situação prevista 
no inciso i do caput do art. 225-Z deste regulamento ou para facilitar a 
consulta do cT-e oS, prevista no art. 225-aP deste regulamento.
§ 1º o dacTE oS:
i - deverá ter formato mínimo a5 (210 x 148 mm) e máximo ofício 2 (230 
x 330 mm), impresso em papel, exceto papel jornal, e possuir títulos e 
informações dos campos grafados de modo que seus dizeres e indicações 
estejam legíveis;
ii - conterá código de barras, conforme padrão estabelecido no Moc-cT-e;
III - poderá conter outros elementos gráficos, desde que não prejudiquem 
a leitura do seu conteúdo ou do código de barras por leitor óptico;
iV - será utilizado para acompanhar a prestação do serviço durante o 
transporte somente após a concessão da autorização de Uso do cT-e oS, 
de que trata o inciso iii do caput do art. 225-af deste regulamento, ou na 
hipótese prevista no art. 225-aK deste regulamento.
§ 2º Quando o tomador do serviço de transporte não for credenciado para 
emitir documentos fiscais eletrônicos, a escrituração do CT-e OS poderá ser 
efetuada com base nas informações contidas no dacTE oS, observado o 
disposto no art. 225-aJ deste  regulamento.
§ 3º Quando a legislação tributária previr a utilização de vias adicionais para 
os documentos previstos nos incisos do art. 225-Z, o contribuinte que utilizar 
o cT-e oS deverá imprimir o dacTE oS com o número de cópias necessárias 
para cumprir a respectiva norma, sendo todas consideradas originais.
§ 4º as alterações de leiaute do dacTE oS permitidas são as previstas no 
Moc-cT-e.
§ 5º Quando da impressão em formato inferior ao tamanho do papel, o 
dacTE oS deverá ser delimitado por uma borda.
§ 6º É permitida a impressão, fora do dacTE oS, de informações 
complementares de interesse do emitente e não existentes em seu leiaute.
art. 225-aJ. o transportador e o tomador do serviço de transporte deverão 
manter em arquivo digital os cT-e oS pelo prazo estabelecido no art. 125 
deste Regulamento para a guarda dos documentos fiscais, devendo ser 
apresentados à Secretaria de Estado da fazenda, quando solicitado.
§ 1º o tomador do serviço deverá, antes do aproveitamento de eventual 
crédito do imposto, verificar a validade e autenticidade do CT-e OS e a 
existência de autorização de Uso do cT-e oS, conforme disposto no art. 
225-aP deste regulamento.
§ 2º Quando o tomador for contribuinte não credenciado à emissão de 
documentos fiscais eletrônicos poderá, alternativamente ao disposto no caput 
deste artigo, manter em arquivo o dacTE oS relativo ao cT-e oS da prestação.
art. 225-aK. Quando em decorrência de problemas técnicos não for possível 
transmitir o cT-e oS para a Secretaria de Estado da fazenda, ou obter 
resposta à solicitação de autorização de Uso do cT-e oS, o contribuinte 
deverá gerar novo arquivo, conforme definido no MOC-CT-e, informando 
que o respectivo cT-e oS foi emitido em contingência e adotar uma das 
seguintes medidas:
i - imprimir o dacTE em formulário de Segurança - documento auxiliar - 
fSda, observado o disposto em convênio;
ii - transmitir o cT-e oS para o Sistema de Sefaz Virtual de contingência 
- SVc,nos termos dos arts. 225-ad, 225-aE e 225-af deste regulamento.
§ 1º Na hipótese do inciso i do caput deste artigo, o fS-da deverá ser 
utilizado para impressão de no mínimo duas vias do dacTE oS, constando 
no corpo a expressão “dacTE oS em contingência - impresso em 
decorrência de problemas técnicos”, tendo a seguinte destinação:
i - acompanhar o veículo durante a prestação do serviço;
ii - ser mantida em arquivo pelo emitente pelo prazo estabelecido no art. 
125 deste Regulamento para a guarda dos documentos fiscais;
iii - ser mantida em arquivo pelo tomador pelo prazo estabelecido no art. 
125 deste Regulamento para a guarda de documentos fiscais.
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I, II e III do caput deste artigo, fica 
dispensada a impressão da 3ª via caso o tomador do serviço seja o 
destinatário, devendo o tomador manter a via que acompanhou o trânsito.
§ 3º Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, fica dispensado o uso do 
fSda para a impressão de vias adicionais do dacTE oS.
§ 4º Na hipótese do inciso i do caput deste artigo, imediatamente após a 
cessação dos problemas técnicos que impediram a transmissão ou recepção 
do retorno da autorização do CT-e OS, e até o prazo limite definido no MOC-
cT-e, contado a partir da emissão do cT-e oS de que trata o § 11 deste 
artigo, o emitente deverá transmitir os cT-e oS gerados em contingência.
§ 5º Se o cT-e oS transmitido nos termos do § 4º deste artigo vier a ser 
rejeitado, o contribuinte deverá:
i - gerar novamente o arquivo com a mesma numeração e série, sanando 
a irregularidade desde que não se altere:
a) as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de 
cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da prestação;
b) a correção de dados cadastrais que implique mudança do emitente ou 
tomador;
c) a data de emissão ou de saída;
ii - solicitar autorização de Uso do cT-e oS;
iii - imprimir o dacTE oS correspondente ao cT-e oS autorizado, no 
mesmo tipo de papel utilizado para imprimir o dacTE oS original, caso a 
geração saneadora da irregularidade do cT-e oS tenha promovido alguma 
alteração no dacTE oS;
iV - providenciar, junto ao tomador, a entrega do cT-e oS autorizado 
bem como do novo dacTE oS impresso nos termos do inciso iii deste 
parágrafo, caso a geração saneadora da irregularidade do cT-e oS tenha 
promovido alguma alteração no dacTE oS.
§ 6º o tomador deverá manter em arquivo, pelo prazo decadencial 
estabelecido neste regulamento, junto à via mencionada no inciso iii do § 
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1º deste artigo, a via do dacTE oS recebidos nos termos do inciso iV do 
§ 5º deste artigo.
§ 7º Se decorrido o prazo limite de transmissão do cT-e oS, referido no § 
4º deste artigo, o tomador não puder confirmar a existência da Autorização 
de Uso do cT-e oS correspondente, deverá comunicar o fato à Secretaria 
de Estado da fazenda dentro do prazo de 30 (trinta) dias.
§ 8º Na hipótese prevista no inciso ii do caput deste artigo, a Secretaria 
de Estado da fazenda poderá autorizar o cT-e oS utilizando-se da 
infraestrutura tecnológica de outra unidade federada.
§ 9º após a concessão da autorização de Uso do cT-e oS, conforme 
disposto no § 8º deste artigo, a unidade federada cuja infraestrutura foi 
utilizada deverá disponibilizar o cT-e oS para o ambiente Nacional da rfB 
ou para a SVrS, que disponibilizará para as Uf interessadas, sem prejuízo 
do disposto no § 3º do art. 225-aE deste regulamento.
§ 10. o contribuinte deverá registrar a ocorrência de problema técnico, 
conforme definido no MOC-CT-e.
§ 11. Na hipótese do inciso i do caput deste artigo, considera-se emitido o 
cT-e oS em contingência no momento da impressão do respectivo dacTE oS 
em contingência, tendo como condição resolutória a sua autorização de uso.
§ 12. Em relação ao cT-e oS transmitido antes da contingência e pendente 
de retorno, o emitente deverá, após a cessação do problema:
i - solicitar o cancelamento, nos termos do art. 225-al deste regulamento, do 
cT-e oS que retornar com autorização de Uso e cuja prestação de serviço não 
se efetivaram ou que for acobertada por cT-e oS emitido em contingência;
ii - solicitar a inutilização, nos termos do art. 225-aM deste regulamento, 
da numeração do cT-e oS que não for autorizado nem denegado.
§ 13. as seguintes informações farão parte do arquivo do cT-e oS:
i - o motivo da entrada em contingência;
ii - a data, hora com minutos e segundos do seu início;
III - a identificação, dentre as alternativas do caput deste artigo, de qual 
foi autilizada.
§ 14. É vedada a reutilização, em contingência, de número do cT-e oS 
transmitido com tipo de emissão normal.
art. 225-al. após a concessão de autorização de Uso do cT-e oS, de que 
trata o inciso iii do caput do art. 225-af deste regulamento, o emitente 
poderá solicitar o cancelamento do cT-e oS, no prazo não superior a 
168 (cento e sessenta e oito) horas, observadas as demais normas da 
legislação pertinente.
§ 1º Na hipótese do inciso i do caput do art. 225-Z deste regulamento, o 
cancelamento do cT-e oS só poderá ocorrer caso não tenha sido iniciada a 
prestação do serviço de transporte.
§ 2º o cancelamento somente poderá ser efetuado mediante Pedido de 
cancelamento de cT-e oS, transmitido pelo emitente à administração 
tributária que o autorizou.
§ 3° cada Pedido de cancelamento de cT-e oS corresponderá a um único 
conhecimento de Transporte Eletrônico para outros Serviços, devendo 
atender ao leiaute estabelecido no Moc-cT-e.
§ 4º o Pedido de cancelamento de cT-e oS deverá ser assinado pelo 
emitente com assinatura digital certificada por entidade credenciada pela 
infraestrutura de chaves Públicas Brasileira (icP-Brasil), contendo o cNPJ 
de qualquer dos estabelecimentos do contribuinte, a fim de garantir a 
autoria do documento digital.
§ 5° a transmissão do Pedido de cancelamento de cT-e oS será efetivada via 
Internet, por meio de protocolo de segurança ou criptografia, podendo ser 
realizada por meio de software desenvolvido ou adquirido pelo contribuinte.
§ 6º A cientificação do resultado do Pedido de Cancelamento de CT-e OS 
será feita mediante protocolo disponibilizado ao emitente, via internet, 
contendo, conforme o caso, a chave de acesso, o número do cT-e oS, 
a data e a hora do recebimento da solicitação pela Secretaria de Estado 
da fazenda e o número do protocolo, podendo ser autenticado mediante 
assinatura digital gerada com certificação digital da Secretaria de Estado 
da Fazenda ou outro mecanismo de confirmação de recebimento.
§ 7º após o cancelamento do cT-e oS, a Secretaria de Estado da fazenda 
deverá transmitir os respectivos documentos de cancelamento de cT-e oS 
para as administrações tributárias e entidades previstas no art. 225-aG 
deste regulamento.
§ 8º caso tenha sido emitida carta de correção Eletrônica relativa a 
determinado cT-e oS, nos termos do art. 225-aN deste regulamento, este 
não poderá ser cancelado.
§ 9º o pedido de cancelamento de forma extemporânea poderá ser 
recepcionado de acordo com os procedimentos definidos em ato do titular 
da Secretaria de Estado da fazenda.
§ 10. Poderá ser autorizado o cancelamento do cT-e oS pela Secretaria de 
Estado da fazenda, quando emitido para englobar as prestações de serviço 
de transporte realizadas em determinado período.
§ 11. Na hipótese prevista no § 10 deste artigo, o contribuinte deverá, no 
mesmo prazo previsto no caput deste artigo, contado a partir da data de 
autorização do cancelamento, emitir novo cT-e oS, referenciando o cT-e 
oS cancelado.
art. 225-aM. o emitente deverá solicitar, mediante Pedido de inutilização 
de Número do cT-e oS, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente, a 
inutilização de números de cT-e oS não utilizados, na eventualidade de 
quebra de sequência da numeração.
§ 1º o Pedido de inutilização de Número do cT-e oS deverá atender 
ao leiaute estabelecido no Moc-cT-e e ser assinado pelo emitente com 
assinatura digital certificada por entidade credenciada pela ICP-Brasil, 
contendo o número do cNPJ de qualquer dos estabelecimentos do 
contribuinte, a fim de garantir a autoria do documento digital.
§ 2º a transmissão do Pedido de inutilização de Número do cT-e oS, será 
efetivada via Internet, por meio de protocolo de segurança ou criptografia.
§ 3º A cientificação do resultado do Pedido de Inutilização de Número 
do cT-e oS será feita mediante protocolo disponibilizado ao emitente, via 

internet, contendo, conforme o caso, o número do cT-e oS, a data e a 
hora do recebimento da solicitação pela Secretaria de Estado da fazenda 
e o número do protocolo, podendo ser autenticado mediante assinatura 
digital gerada com certificação digital da Secretaria de Estado da Fazenda 
ou outro mecanismo de confirmação de recebimento.
art. 225-aN. após a concessão da autorização de Uso do cT-e oS, de que 
trata o inciso iii do caput do art. 225-af deste regulamento, o emitente 
poderá sanar erros em campos específicos do CT-e OS, observado o 
disposto no artigo 58-B do convênio SiNiEf 06/89, de 21 de fevereiro 
de 1989, por meio de carta de correção Eletrônica - cc-e, transmitida à 
Secretaria de Estado da fazenda.
§ 1º a cc-e deverá atender ao leiaute estabelecido no Moc-cT-e e ser assinada 
pelo emitente com assinatura digital certificada por entidade credenciada pela 
icPBrasil, contendo o número do cNPJ de qualquer dos estabelecimentos do 
contribuinte, a fim de garantir a autoria do documento digital.
§ 2º a transmissão da cc-e será efetivada via internet, por meio de 
protocolo de segurança ou criptografia.
§ 3º A cientificação da recepção da CC-e será feita mediante protocolo 
disponibilizado ao emitente, via internet, contendo, conforme o caso, a 
chave de acesso, o número do cT-e oS, a data e a hora do recebimento da 
solicitação pela Secretaria de Estado da fazenda e o número do protocolo, 
podendo ser autenticado mediante assinatura digital gerada com 
certificação digital da Secretaria de Estado da Fazenda ou outro mecanismo 
de confirmação de recebimento.
§ 4° Havendo mais de uma cc-e para o mesmo cT-e oS, o emitente deverá 
consolidar na última todas as informações anteriormente retificadas.
§ 5º a cc-e será transmitida às administrações tributárias e entidades 
previstas no art. 225-aG deste regulamento.
§ 6º o protocolo de que trata o § 3º deste artigo não implica validação das 
informações contidas na cc-e.
§ 7º o arquivo eletrônico da cc-e, com a respectiva informação do registro 
do evento, deve ser disponibilizado pelo emitente ao tomador do serviço.
§ 8º fica vedada a utilização da carta de correção em papel para sanar 
erros em campos específicos do CT-e OS.
art. 225-ao. Para a anulação de valores relativos à prestação de serviço de 
transporte, em virtude de erro devidamente comprovado, e desde que não 
descaracterize a prestação, deverá ser observado:
i - na hipótese do tomador de serviço ser contribuinte do icMS:
a) o tomador deverá emitir documento fiscal próprio, pelos valores totais 
do serviço e do tributo, consignando como natureza da operação “anulação 
de valor relativo à aquisição de serviço de transporte”, informando o 
número do cT-e oS emitido com erro, os valores anulados e o motivo, 
podendo consolidar as informações de um mesmo período de apuração 
em um único documento fiscal, devendo a primeira via do documento ser 
enviada ao transportador;
b) após receber o documento referido na alínea “a” deste inciso, o 
transportador deverá emitir um cT-e oS substituto, referenciando o cT-e 
oS emitido com erro e consignando a expressão “Este documento substitui 
o cT-e oS n° XXXXXXX, Série XXX, data dd/mm/aaaa, em virtude de 
(especificar o motivo do erro)”;
ii - na hipótese de tomador de serviço não ser contribuinte do icMS:
a) o tomador deverá emitir declaração mencionando o número e data 
de emissão do cT-e oS emitido com erro, bem como o motivo do erro, 
podendo consolidar as informações de um mesmo período de apuração em 
uma ou mais declarações;
b) após receber o documento referido na alínea “a” deste inciso, o 
transportador deverá emitir um cT-e oS de anulação para cada cT-e oS 
emitido com erro, referenciando o, adotando os mesmos valores totais do 
serviço e do tributo, consignando como natureza da operação “anulação de 
valor relativo à prestação de serviço de transporte”, informando o número 
do cT-e oS emitido com erro e o motivo;
c) após emitir o documento referido na alínea “b” deste inciso, o 
transportador deverá emitir um cT-e oS substituto, referenciando o cT-e 
oS emitido com erro e consignando a expressão “Este documento substitui 
o cT-e oS n° XXXXXXX, Série XXX, data dd/mm/aaaa, em virtude de 
(especificar o motivo do erro)”;
iii - alternativamente às hipóteses previstas nos incisos i e ii do caput 
deste artigo poderá ser utilizado o seguinte procedimento:
a) o tomador registrará o evento Vii do art. 225-aQ deste regulamento;
b) após o registro do evento referido na alínea “a” deste inciso, o 
transportador emitirá um cT-e oS de anulação para cada cT-e oS emitido 
com erro, referenciando-o, adotando os mesmos valores totais do serviço 
e do tributo, consignando como natureza da operação “anulação de valor 
relativo à prestação de serviço de transporte”, informando o número do 
cT-e oS emitido com erro e o motivo;
c) após a emissão do documento referido na alínea “b” deste inciso, o 
transportador emitirá um cT-e oS substituto, referenciando o cT-e oS 
emitido com erro e consignando a expressão “Este documento substitui 
o cT-e oS n° XXXXXXX, Série XXX, data dd/mm/aaaa, em virtude de 
(especificar o motivo do erro)”.
§ 1º o transportador poderá utilizar-se do eventual crédito decorrente do 
procedimento previsto neste artigo somente após a emissão do cT-e oS substituto.
§ 2º o disposto neste artigo não se aplica nas hipóteses de erro passível 
de correção mediante CC-e ou emissão de documento fiscal complementar.
§ 3º Para cada cT-e oS emitido com erro somente é possível a emissão de 
um cT-e oS de anulação e um substituto, que não poderão ser cancelados.
§ 4º o prazo para autorização do cT-e oS de anulação assim como o 
respectivo cT-e oS de substituição será de 60 (sessenta) dias contados da 
data da autorização de uso do cT-e oS a ser corrigido.
§ 5º o prazo para emissão do documento de anulação de valores ou do 
registro do evento citado na alínea “a” do inciso iii do caput deste artigo 
será de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da autorização de uso 
do cT-e oS a ser corrigido.
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§ 6º o tomador do serviço não contribuinte, alternativamente à declaração 
mencionada na alínea “a” do inciso ii, poderá registrar o evento relacionado 
na aliena “a” do inciso iii, todas do caput deste artigo.
art. 225-aP. a Secretaria de Estado da fazenda disponibilizará consulta aos 
cTe oS por ela autorizados em site, na internet, pelo prazo mínimo de 180 
(cento e oitenta) dias.
§ 1º após o prazo previsto no caput deste artigo, a consulta poderá ser 
substituída pela prestação de informações parciais que identifiquem o CT-e 
oS (número, data de emissão, cNPJ do emitente e do tomador, valor e sua 
situação), que ficarão disponíveis pelo prazo decadencial.
§ 2º a consulta prevista no caput deste artigo poderá ser efetuada pelo 
interessado, mediante informação da chave de acesso do cT-e oS.
§ 3º a consulta prevista no caput deste artigo poderá ser efetuada também, 
subsidiariamente, no ambiente nacional disponibilizado pela rfB ou pela SVrS.
§ 4º a disponibilização completa dos campos exibidos na consulta de que 
trata o caput deste artigo será por meio de acesso restrito e vinculada à 
relação do consulente com a prestação descrita no cT-e oS consultado, nos 
termos do Moc-cT-e.
§ 5º a relação do consulente com a operação descrita no cT-e oS 
consultado a que se refere o § 4º deste artigo deve ser identificada por 
meio de certificado digital ou de acesso identificado do consulente ao portal 
da administração tributária da unidade federada correspondente, ou ao 
ambiente nacional disponibilizado pela rfB.
art. 225-aQ. a ocorrência de fatos relacionados com um cT-e oS denomina-
se “Evento do cT-e oS”.
§ 1º os eventos relacionados a um cT-e oS são:
i - cancelamento, conforme disposto no art. 225-al deste regulamento;
ii - ccE, conforme disposto no art. 225-aN deste regulamento;
iii - autorizado cT-e oS complementar, registro de que o cT-e oS foi 
referenciado em um cT-e oS complementar;
iV - cancelado cT-e oS complementar, registro de que houve o cancelamento 
de um cT-e oS complementar que referencia o cT-e oS original;
V - autorizado cT-e oS de Substituição, registro de que este cT-e oS foi 
referenciado em um cT-e oS de substituição;
Vi - autorizado cT-e oS de anulação, registro de que este cT-e oS foi 
referenciado em um cT-e oS de anulação;
Vii - Prestação de serviço em desacordo com o informado no cT-e oS, 
manifestação do tomador de serviço declarando que a prestação descrita 
do cT-e oS não foi descrita conforme acordado;
VIII - Manifestação do Fisco, registro realizado pela autoridade fiscal com 
referência ao conteúdo ou à situação do cT-e oS;
iX - informações da GTV, registro das informações constantes nas Guias de 
Transporte de Valores - GTV.
§ 2º os eventos serão registrados:
i - pelas pessoas estabelecidas pelo art. 225-ar deste regulamento, 
envolvidas ou relacionadas com a prestação descrita no cT-e oS, conforme 
leiaute e procedimentos estabelecidos no Moc-cT-e;
ii - por órgãos da administração Pública direta ou indireta, conforme 
leiaute e procedimentos estabelecidos no Moc-cT-e.
§ 3º o registro de evento deverá ser transmitido para o ambiente 
Nacional do cT-e oS, a partir do qual será distribuído para os destinatários 
especificados no art. 225-AG deste Regulamento.
§ 4º Os eventos serão exibidos na consulta definida no art. 225-AP deste 
regulamento, conjuntamente com o cT-e oS a que se referem.
art. 225-ar. o registro dos eventos deve ser realizado:
i - pelo emitente do cT-e oS:
a) cc-e;
b) cancelamento do cT-e oS;
c) informações da GTV;
ii - pelo tomador do serviço do cT-e oS, o evento “prestação de serviço em 
desacordo com o informado no cT-e oS”.
Parágrafo único. a Secretaria de Estado da fazenda pode registrar os 
eventos previstos nos incisos iii, iV, V, Vi e Viii do § 1º do art. 225-aQ 
deste regulamento.
art. 225-aS. Será disponibilizada consulta eletrônica referente à situação 
cadastral dos contribuintes do icMS deste Estado, conforme padrão estabelecido 
no MoccT-e, para as empresas autorizadas à emissão de cT-e oS.
art. 225-aT. o acesso ao ambiente autorizador de cT-e oS será suspenso 
ou bloqueado ao contribuinte que praticar, mesmo que de maneira não 
intencional, o consumo de tal ambiente em desacordo com os padrões 
estabelecidos no Moc.
§ 1º a suspensão ou bloqueio, que tem por objetivo preservar o bom 
desempenho do ambiente autorizador de cT-e oS, aplica-se aos diversos 
serviços disponibilizados aos contribuintes, impossibilitando seu uso, 
conforme especificado no MOC.
§ 2º Na hipótese de suspensão, uma vez decorrido seu prazo, o acesso ao 
ambiente autorizador será restabelecido automaticamente.
§ 3º A aplicação reiterada de suspensões, conforme especificado no MOC,poderá 
determinar o bloqueio do acesso do contribuinte ao ambiente autorizador.
§ 4º o restabelecimento do acesso aos ambientes autorizadores ao 
contribuinte que tenha sofrido o bloqueio dependerá de liberação realizada 
pela diretoria de arrecadação e informações fazendárias da Secretaria 
de Estado da fazenda, relativamente ao contribuinte estabelecido neste 
Estado.
art. 225-aU. aplicam-se ao cT-e oS, no que couber, as normas do convênio 
SiNiEf 06/89 e demais disposições tributárias relativas a cada modal.
art. 225-aV. os cT-e oS cancelados devem ser escriturados, sem valores 
monetários, de acordo com a legislação tributária vigente.
art. 225-aW. os cT-e oS que, nos termos do inciso ii do § 7º do art. 
225-af deste regulamento, forem diferenciados somente pelo ambiente 
de autorização, deverão ser regularmente escriturados nos termos da 
legislação vigente, acrescentando-se informação explicando as razões para 
essa ocorrência.

art. 225-aX. os contribuintes do icMS, elencados nos incisos i, ii e iii do 
caput do art. 225-Z deste regulamento, em substituição à Nota fiscal de 
Serviço de Transporte, modelo 7, estão obrigados ao uso do cT-e oS desde 
2 de outubro de 2017.”
...........................................................
“art. 241-a. .......................................
...........................................................
V - ao resumo do Movimento diário, modelo 18.
...........................................................
§ 3º a Secretaria de Estado da fazenda poderá autorizar a emissão de 
tipo de BP-e com leiaute específico para o transporte metropolitano em 
linha, com cobrança da passagem por meio de contadores, a exemplo de 
catracas ou similares, mediante credenciamento específico para este tipo 
de emissão.
§ 4º O BP-e citado no § 3º deste artigo deve ser emitido no fim do ciclo 
deviagens de cada veículo transportador, podendo a Secretaria de Estado 
da fazenda, em casos excepcionais, autorizar ciclos de duração superior a 
24 (vinte e quatro) horas.”
...........................................................
“art. 241-d. .......................................
...........................................................
§ 2º a Secretaria de Estado da fazenda poderá restringir a quantidade de 
séries, podendo reservar séries específicas para o BP-e do tipo transporte 
metropolitano, especificado no § 3º do art. 241-A.
...........................................................
§ 4º o BP-e deverá conter o código de regime Tributário (crT) de que 
trata o anexo iii do convênio SiNiEf s/ nº, de 15 de dezembro de 1970, a 
partir de 1º de janeiro de 2022.” 
...........................................................
“art. 241-M. .......................................
§ 1º ....................................................
...........................................................
iV - Evento de Excesso de Bagagem.
§ 2º a ocorrência dos eventos indicados nos incisos i, ii e iV do § 1º deste 
artigo deve ser registrada pelo emitente.
.................................................” 
...........................................................
“art. 241-P-1. Em substituição ao documento de excesso de bagagem 
previsto no art. 67 do convênio SiNiEf 06/89, 21 de fevereiro de 1989, o 
contribuinte deverá registrar o Evento de Excesso de Bagagem.
§ 1º o Evento de Excesso de Bagagem deverá:
i - atender ao leiaute estabelecido no Moc;
II - ser assinado pelo emitente com assinatura digital, certificada por 
entidade credenciada pela infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - 
icP-Brasil, contendo o número do cNPJ de qualquer dos estabelecimentos 
do contribuinte, a fim de garantir a autoria do documento digital.
§ 2º a transmissão do Evento de Excesso de Bagagem será efetivada via 
Internet, por meio de protocolo de segurança ou criptografia, podendo ser 
realizada por meio de software desenvolvido ou adquirido pelo contribuinte.
§ 3º A cientificação do resultado da transmissão que trata o § 2º deste 
artigo será feita mediante protocolo, via internet, contendo, conforme o 
caso, a chave de acesso, o número do BP-e, a data e a hora do recebimento 
da solicitação pela Secretaria de Estado da fazenda e o número do 
protocolo, podendo ser autenticado mediante assinatura digital gerada com 
certificação digital da Secretaria de Estado da Fazenda ou outro mecanismo 
de confirmação de recebimento.” 
...........................................................
“art. 241-S. ........................................
Parágrafo único. a obrigação ao uso do BP-e citada no caput deste artigo 
não se aplica para o BP-e do tipo de transporte metropolitano, especificado 
no § 3º do art. 241-a deste regulamento.” 
“art. 241-T. aplicam-se ao BP-e, no que couber, as normas do convênio 
SiNiEf 06/89, de 21 de fevereiro de 1989, e demais disposições tributárias 
regentes relativas a cada modal.” 
“art. 241-U. o acesso ao ambiente autorizador de BP-e será suspenso 
ou bloqueado ao contribuinte que praticar, mesmo que de maneira não 
intencional, o consumo de tal ambiente em desacordo com os padrões 
estabelecidos no Moc.
§ 1º a suspensão ou bloqueio, que tem por objetivo preservar o bom 
desempenho do ambiente autorizador de BP-e, aplica-se aos diversos 
serviços disponibilizados aos contribuintes, impossibilitando seu uso, 
conforme especificado no MOC.
§ 2º Na hipótese de suspensão, uma vez decorrido seu prazo, o acesso ao 
ambiente autorizador será restabelecido automaticamente.
§ 3º A aplicação reiterada de suspensões, conforme especificado no MOC, 
poderá determinar o bloqueio do acesso do contribuinte ao ambiente 
autorizador.
§ 4º o restabelecimento do acesso aos ambientes autorizadores ao 
contribuinte que tenha sofrido o bloqueio dependerá de liberação realizada 
pela diretoria de arrecadação e informações fazendárias da Secretaria de 
Estado da fazenda, relativamente ao contribuinte estabelecido neste Estado.” 
...........................................................
“art. 261-c. .......................................
...........................................................
§ 8º a exigência de emissão do Mdf-e aplica-se também aos contribuintes 
referidos nos incisos i e ii do caput deste artigo, nas operações ou 
prestações internas, a partir da data estabelecida nesta seção, observado 
o disposto no art. 261-ca.
...........................................................
§ 10. o transporte de cargas realizado por transportador autônomo de 
cargas (Tac) pode estar acobertado simultaneamente pelo Mdf-e emitido 
pelo Tac, nos termos da Seção XXiV-c deste capítulo, e pelo Mdf-e emitido 
pelo seu contratante.” 
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“art. 261-ca. a obrigatoriedade de emissão do Mdf-e não se aplica:
i - em operações e prestações realizadas por pessoa física ou jurídica 
responsável pelo transporte de veículo novo não emplacado, quando este 
for o próprio meio de transporte, inclusive quando estiver transportando 
veículo novo não emplacado do mesmo adquirente.
ii - na hipótese prevista no inciso ii do caput do art. 261-c deste 
regulamento, nas operações realizadas por:
a) Microempreendedor individual - MEi, de que trata o art. 18-a da lei 
complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006;
b) pessoa física ou jurídica não inscrita no cadastro de contribuintes do icMS;
c) produtor rural, acobertadas por Nota fiscal avulsa Eletrônica - Nfa-e, 
modelo 55.
d) contratante do serviço de transporte, nos casos em que o transportador 
autônomo de cargas emita o Mdf-e pelo regime Especial Nota fiscal fácil, 
na forma prevista na Seção XXiV-c deste capítulo.” 
...........................................................
“art. 261-i. .........................................
...........................................................
iV - a agência Nacional de Transportes Terrestres - aNTT, no desempenho 
de suas atividades regulatórias do transporte rodoviário de cargas;
V - Secretaria Especial da receita federal do Brasil - rfB, no desempenho 
de suas atividades e nas inter-relações com órgãos públicos de controle do 
contrabando e descaminho.
...........................................................
§ 2º as informações dos Mdf-e que acobertam o transporte rodoviário de 
cargas, de interesse da agência Nacional de Transportes Terrestres - aNTT, 
serão fornecidas mediante o mascaramento das chaves de acesso dos 
documentos vinculados, por meio da infraestrutura da Sefaz Virtual do rio 
Grande do Sul, respeitadas as condições para preservação do sigilo fiscal, 
nos termos dos arts. 197 e 198 do código Tributário Nacional.
§ 3º as regras para monetização de serviços disponibilizados a partir 
das informações extraídas do MDF-e serão definidas por normativo a ser 
firmado entre a RFB e Secretarias de Estado de Fazenda, Economia, Receita, 
finanças e Tributação dos Estados e distrito federal no âmbito do coNfaZ, 
ressalvada a autonomia do Estado de fazê-lo individualmente em relação 
às suas operações e prestações internas, e por acordo com os demais 
Estados ou df, em relações as operações e prestações interestaduais.” 
...........................................................
“art. 261-K. ........................................
...........................................................
§ 4º ....................................................
...........................................................
iii - ao modal ferroviário, no transporte de cargas fungíveis destinadas à 
formação de lote para exportação no âmbito do Porto organizado de Santos, 
após a partida da composição, desde que a emissão e a correspondente 
impressão ocorram durante o transporte ou quando da chegada ao destino 
final da carga.
“art. 261-la. .....................................
§ 1º ...................................................
...........................................................
Vi - Eventos da Sefaz Virtual do Estado da Bahia - SVBa, de uso dos 
signatários do acordo de cooperação 01/2018;
VII - Confirmação do serviço de transporte, registro do contratante do 
serviço de transporte para confirmar as informações do contrato de serviço 
de transporte, registrados no Mdf-e, pelo transportador contratado.
.................................................” 
...........................................................
“Art. 261-N. O encerramento é o ato que estabelece o fim da vigência do 
Mdf-e, por meio do registro do evento, conforme disposto no Manual de 
orientação do contribuinte - Mdf-e, e deverá ocorrer:
I - após o final do percurso descrito no documento;
ii - quando houver transbordo, redespacho, subcontratação ou substituição 
do veículo ou do contêiner;
iii - na hipótese de retenção imprevista e parcial da carga transportada;
iV - no caso de inclusão de novas mercadorias para a mesma Uf de 
descarregamento.
.................................................” 
...........................................................
“art. 261-Nc. o acesso ao ambiente autorizador de Mdf-e será suspenso 
ou bloqueado ao contribuinte que praticar, mesmo que de maneira não 
intencional, o consumo de tal ambiente em desacordo com os padrões 
estabelecidos no Moc.
§ 1º a suspensão ou bloqueio, que tem por objetivo preservar o bom 
desempenho do ambiente autorizador de Mdf-e, aplica-se aos diversos 
serviços disponibilizados aos contribuintes, impossibilitando seu uso, 
conforme especificado no MOC.
§ 2º Na hipótese de suspensão, uma vez decorrido seu prazo, o acesso ao 
ambiente autorizador será restabelecido automaticamente.
§ 3º A aplicação reiterada de suspensões, conforme especificado no MOC, poderá 
determinar o bloqueio do acesso do contribuinte ao ambiente autorizador.
§ 4º o restabelecimento do acesso aos ambientes autorizadores ao 
contribuinte que tenha sofrido o bloqueio dependerá de liberação realizada 
pela diretoria de arrecadação e informações fazendárias da Secretaria de 
Estado da fazenda, relativamente ao contribuinte estabelecido neste Estado.” 
...........................................................
“art. 389-c. ......................................
...........................................................
§ 9º a escrituração do livro de registro de controle da Produção e do 
Estoque será obrigatória na Efd a partir:
i - ......................................................
a) de 1º de janeiro de 2017, restrita à informação dos saldos de estoques 
escriturados nos registros K 200 e K 280, para os estabelecimentos 

industriais classificados nas divisões 10 a 32 da Classificação Nacional de 
atividades Econômicas (cNaE);
b) de 1º de janeiro de 2019, correspondente à escrituração completa do 
Bloco K, para os estabelecimentos industriais classificados nas divisões 11, 
12 e nos grupos 291, 292 e 293 da cNaE;
c) de 1º de janeiro de 2020, correspondente à escrituração completa do 
Bloco K, para os estabelecimentos industriais classificados nas divisões 27 
e 30 da cNaE;
d) da implementação do sistema simplificado para a escrituração do Bloco 
K, de que trata o parágrafo único do artigo 16 da lei n° 13.874, de 20 de 
setembro de 2019, para os estabelecimentos industriais classificados na 
divisão 23 e nos grupos 294 e 295 da cNaE;
e) da implementação do sistema simplificado para a escrituração do Bloco 
K, de que trata o parágrafo único do artigo 16 da lei n° 13.874/19, para os 
estabelecimentos industriais classificados nas divisões 10, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26,28, 31 e 32 da cNaE;
ii - de 1º de janeiro de 2018, restrita à informação dos saldos de estoques 
escriturados nos registros K200 e K280, para os estabelecimentos 
industriais classificados nas divisões 10 a 32 da CNAE pertencentes a 
empresa com faturamento anual igual ou superior a r$78.000.000,00, 
com escrituração completa conforme escalonamento a ser definido;
iii - de 1º de janeiro de 2019, restrita à informação dos saldos de 
estoques escriturados nos registros K200 e K280, para os demais 
estabelecimentos industriais classificados nas divisões 10 a 32; os 
estabelecimentos atacadistas classificados nos grupos 462 a 469 da CNAE 
e os estabelecimentos equiparados a industrial, com escrituração completa 
conforme escalonamento a ser definido.
...........................................................
§ 13. Em substituição à obrigatoriedade prevista no inciso iii do caput do 
§ 9º deste artigo, a critério da Secretaria de Estado da fazenda, poderão 
ser exigidos os saldos dos estoques ao final de cada mês, escriturados nos 
registros do Bloco H, para os estabelecimentos atacadistas.
§ 14. A simplificação de que tratam as alíneas “d” e “e”, do inciso I do § 9° 
deste artigo, quando disponível:
i - poderá ser adotada pelos contribuintes elencados nas alíneas “b” e “c” 
do mesmo inciso;
ii - implica a guarda da informação para a escrituração completa do Bloco 
K que poderá ser exigida em procedimentos de fiscalização e por força de 
regimes especiais.”
“art. 389-d. .......................................
...........................................................
§ 4º a Secretaria de Estado da fazenda poderá dispensar, no arquivo 
digital referido no caput deste artigo, informações relativas a operações 
ou prestações internas que já tenham sido transmitidas por meio de 
documentos fiscais eletrônicos.”
“art. 389-M. .......................................
...........................................................
§ 8º A autorização para retificação da EFD prevista no inciso III do caput 
deste artigo poderá ser dispensada na forma disciplinada em ato do titular 
da Secretaria de Estado da fazenda, quando se tratar de icMS.” 
...........................................................
“art. 389-P. .......................................
...........................................................
§ 3º Em obediência ao que dispõe a cláusula décima quarta do 
Convênio ICMS 190/17, de 15 de dezembro de 2017, fica assegurado às 
administrações tributárias das unidades federadas o acesso irrestrito às 
informações contidas na Efd, independentemente do local da operação ou 
da prestação relativo ao icMS.
§ 4º o ambiente Nacional do SPEd será o responsável pela criação de sistema 
automatizado para processar os requerimentos de informações, bem como 
pela transmissão dos dados solicitados da unidade federada solicitante.
§ 5º Na hipótese de a Secretaria de Estado da fazenda solicitar informações 
da Efd de contribuintes domiciliados em outras unidades federadas deverá 
apresentar requerimento de informações ao responsável pela transmissão 
das informações solicitadas, instruído com ordem de fiscalização.
§ 6º A ordem de fiscalização, que estará limitada às informações de 
apenas um contribuinte e suas filiais por requerimento, deverá conter 
especificação completa do contribuinte objeto da fiscalização e o período a 
ser fiscalizado, além de outras informações que delimitem de forma precisa 
as informações solicitadas.
§ 7º o responsável pelas informações deverá atender à solicitação no 
prazo de 10 (dez) dias úteis.” 
...........................................................

“LiVro PriMeiro
...........................................................
tÍtULo ii
..........................................................”
“caPÍtULo Xii
do cÓdiGo FiscaL de oPeraÇÕes e PrestaÇÕes, do cÓdiGo de 
reGiMe triBUtÁrio, do cÓdiGo de atiVidades ecoNÔMicas e 
do cÓdiGo de sitUaÇÃo triBUtÁria
...........................................................
Art. 515-A. O Código de Regime Tributário - CRT identifica o regime 
de tributação a que está sujeito o contribuinte do icMS, devendo ser 
preenchido conforme estabelecido no convênio S/Nº de 15 de dezembro 
de 1970 e interpretado de acordo com as respectivas Normas Explicativas.” 
...........................................................
“art. 562. ..........................................
...........................................................
§ 19. a Secretaria de Estado da fazenda poderá dispensar a exigência da 
inscrição prevista no § 3º deste artigo, observada a disciplina em ato de 
seu titular.” 
...........................................................
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“art. 573-f-1. os contribuintes prestadores de serviços de comunicação 
que emitem seus documentos fiscais nos termos do Convênio ICMS 
115/03, de 12 de dezembro de 2003, ficam obrigados a gerar arquivos 
eletrônicos de controle auxiliar, conforme leiaute definido no anexo único 
do convênio icMS 201/17, de 15 de dezembro de 2017.
§ 1º São arquivos eletrônicos de controle auxiliar:
i - arquivo de carregamento de créditos em Terminais Telefônicos Pré-pagos, 
contendo informações obtidas diretamente da plataforma de controle de 
créditos, devendo espelhar os valores totais das recargas realizadas;
ii - arquivo de fatura, contendo informações relativas às faturas comerciais 
cujos valores superem os respectivos documentos fiscais emitidos.
§ 2º O arquivo previsto no inciso I do § 1º deste artigo fica dispensado, 
quando os documentos fiscais emitidos corresponderem exatamente aos 
valores das recargas realizadas.
§ 3º Em relação ao arquivo previsto no inciso ii do § 1º deste artigo:
I - fica dispensado, quando as faturas comerciais corresponderem 
exatamente aos valores dos respectivos documentos fiscais emitidos;
ii - na hipótese de se tratar de faturamento conjunto:
a) a responsabilidade pela geração e entrega do arquivo é do impressor do 
documento de cobrança;
b) o arquivo fica dispensado quando o valor das faturas comerciais corresponderem 
exatamente à soma dos valores dos documentos fiscais impressos;
iii - também se aplica às faturas geradas sem lastro em documentos 
fiscais de prestação de serviços de comunicação ou de telecomunicações, 
hipótese em que deverão ser gerados arquivos específicos.
§ 4º os arquivos eletrônicos de controle auxiliar deverão ser gerados 
mensalmente e entregues à Secretaria de Estado da fazenda, no 20º dia 
do mês subsequente ao mês de referência.” 
...........................................................
“art. 590-B. fica instituída a Guia de Transporte de Valores Eletrônica - 
GTV-e, modelo 64, que deverá ser emitida pelos contribuintes do icMS, 
que realizarem transporte de valores nas condições previstas na lei n.º 
7.102, de 20 de junho de 1983, e no decreto federal n.º 89.056, de 24 
de novembro de 1983, em substituição aos documentos referidos no art. 
590-a deste regulamento (ajuste Sinief 3/20):
i - Guia de Transporte de Valores - GTV;
ii - Extrato de faturamento.
Parágrafo único. considera-se GTV-e o documento emitido e armazenado 
eletronicamente, de existência apenas digital, com o intuito de documentar 
prestações de serviço de transporte de valores, cuja validade jurídica é 
garantida pela assinatura digital do emitente e pela autorização de uso de 
que trata o inciso ii do caput do art. 590-H deste regulamento.
art. 590-c. ato coTEPE/icMS publicará o Manual de orientação do 
Contribuinte - MOC do CT-e contendo capítulo específico a respeito da 
GTV-e, disciplinando a definição das especificações e critérios técnicos 
necessários para a integração entre os Portais das Secretarias de fazendas, 
Economia, finanças, receita e Tributação dos Estados e os sistemas de 
informações das empresas emissoras de GTV-e.
Parágrafo único. Nota técnica publicada no Portal Nacional do cT-e poderá 
esclarecer questões referentes ao Moc.
art. 590-d. Para emissão da GTV-e, o contribuinte deverá estar previamente 
credenciado como emissor do cT-e oS, modelo 67, no cadastro de 
contribuintes do icMS da Secretaria de Estado da fazenda.
art. 590-E. a GTV-e deverá ser emitida com base em leiaute estabelecido 
no Moc, por meio de software desenvolvido ou adquirido pelo contribuinte.
§ 1º o arquivo digital da GTV-e deverá:
i - conter os dados que discriminam a carga: quantidade de volumes/
malotes, espécie do valor (numerário, cheques, moeda, outros) e valor 
declarado de cada espécie;
II - ser identificado por chave de acesso composta por código numérico 
gerado pelo emitente, cNPJ do emitente, número e série da GTV-e;
iii - ser elaborado no padrão XMl (Extended Markup language);
iV - possuir numeração sequencial de 1 a 999.999.999, por estabelecimento 
e por série;
V - ser assinado digitalmente pelo emitente.
§ 2º Para a assinatura digital deverá ser utilizado certificado digital emitido 
dentro da cadeia de certificação da Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira - icP-Brasil, que contenha o cNPJ de qualquer dos estabelecimentos 
do contribuinte, a fim de garantir a autoria do documento digital.
§ 3º o contribuinte poderá adotar séries distintas para a emissão da 
GTV-e, designadas por algarismos arábicos, em ordem crescente, vedada 
a utilização de subsérie, observado o disposto no Moc do cT-e.
§ 4º o transportador credenciado no Estado do Pará para emissão do GTV-e 
deverá utilizar séries distintas, quando efetuar prestação de serviço de 
transporte com início em unidade federada diversa, observado o disposto 
no § 3º do art. 590-f deste regulamento.
§ 5º as GTV-e emitidas nas prestações de serviço previstas no § 4º deste 
artigo deverão ser consolidadas em cT-e oS distintos para cada unidade 
federada onde os serviços se iniciaram.
art. 590-f. o contribuinte credenciado deverá solicitar a concessão de 
autorização de Uso da GTV-e mediante transmissão do arquivo digital da 
GTV-e via Internet, por meio de protocolo de segurança ou criptografia, 
com utilização de software desenvolvido ou adquirido pelo contribuinte.
§ 1º o prazo máximo para autorização da GTV-e será até o momento da 
autorização do cT-e oS que a referencie.
§ 2º a solicitação de autorização de uso deverá ser transmitida à Secretaria 
de Estado da fazenda do Pará, quando o transportador estiver credenciado 
para emissão de GTV-e neste Estado em que se inicia a prestação do 
serviço de transporte.
§ 3º a solicitação de autorização de uso deverá ser transmitida à:
i - Secretaria de Estado da fazenda do Pará, quando o transportador não 
estiver credenciado para emissão do GTV-e na unidade federada em que 
tiver início a prestação de serviço de transporte;

ii - administração tributária em que o transportador estiver credenciado, 
na hipótese de não estar credenciado para emissão do GTV-e no Estado 
do Pará, quando o início da prestação de serviço de transporte ocorrer no 
território paraense.
art. 590-G. Previamente à concessão da autorização de Uso da GTV-e, a 
administração tributária competente analisará, no mínimo, os seguintes 
elementos:
I - a regularidade fiscal do emitente;
ii - o credenciamento do emitente;
iii - a autoria da assinatura do arquivo digital;
iV - a integridade do arquivo digital;
V - a observância ao leiaute do arquivo estabelecido no Moc do cT-e;
Vi - a numeração e série do documento.
§ 1º a Secretaria de Estado da fazenda poderá, mediante protocolo, 
estabelecer que a autorização de uso do cT-e oS será concedida pela 
mesma mediante a utilização da infraestrutura tecnológica de outra 
unidade federada.
§ 2º Na situação constante do § 1º deste artigo, a administração tributária 
que autorizar o uso da GTV-e deverá observar as disposições previstas 
no ajuste SiNiEf 36/19 estabelecidas para a administração tributária da 
unidade federada do contribuinte emitente.
art. 590-H. do resultado da análise referida no art. 590-G deste 
Regulamento, o emitente será cientificado:
i - da rejeição do arquivo da GTV-e, em virtude de:
a) falha na recepção ou no processamento do arquivo;
b) falha no reconhecimento da autoria ou da integridade do arquivo digital;
c) emitente não credenciado para emissão da GTV-e ou emitente com 
irregularidade fiscal;
d) duplicidade do número da GTV-e;
e) falha na leitura do número da GTV-e;
f) erro no número do cNPJ, do cPf ou da iE;
g) outras falhas no preenchimento ou no leiaute do arquivo da GTV-e;
ii - da concessão da autorização de Uso da GTV-e.
§ 1º após a concessão da autorização de Uso da GTV-e, o arquivo da GTV-e 
não poderá ser alterado.
§ 2º A cientificação de que trata o caput deste artigo será efetuada 
mediante protocolo disponibilizado ao emitente ou a terceiro autorizado 
pelo emitente, via internet, contendo, conforme o caso, a “chave de 
acesso”, o número da GTV-e, a data e a hora do recebimento da solicitação 
pela Secretaria de Estado da fazenda e o número do protocolo, podendo 
ser autenticado mediante assinatura digital gerada com certificação digital 
da Secretaria de Estado da Fazenda ou outro mecanismo de confirmação 
de recebimento.
§ 3º Não sendo concedida a autorização de Uso, o protocolo de que trata 
o § 2ºdeste artigo conterá informações que justifiquem o motivo, de forma 
clara e precisa.
§ 4º rejeitado o arquivo digital, o mesmo não será arquivado na Secretaria 
de Estado da fazenda para consulta, sendo permitida, ao interessado, nova 
transmissão do arquivo da GTV-e nas hipóteses das alíneas “a”, “b”, “e” ou 
“f” do inciso i do caput deste artigo.
§ 5º a concessão da autorização de Uso:
I - é resultado da aplicação de regras formais especificadas no MOC do CT-e 
e não implica a convalidação das informações tributárias contidas na GTV-e;
II - identifica de forma única uma GTV-e através do conjunto de informações 
formado por cNPJ do emitente, número, série e ambiente de autorização.
art. 590-i. concedida a autorização de Uso da GTV-e, o documento será 
disponibilizado para:
i - a Secretaria da receita federal do Brasil;
ii - a unidade federada:
a) de início da prestação do serviço de transporte;
b) de término da prestação do serviço de transporte;
c) do tomador do serviço;
iii - a SEfaZ Virtual do rio Grande do Sul.
§ 1º a Secretaria de Estado da fazenda quando tiver autorizado o GTV-e, 
a receita federal do Brasil (rfB) ou a SEfaZ Virtual do rio Grande do Sul 
(SVrS), também poderão transmitir ou fornecer informações parciais do 
GTV-e para:
i - administrações tributárias estaduais e municipais, mediante prévio 
convênio ou protocolo;
ii - outros órgãos da administração direta, indireta, fundações e autarquias, 
que necessitem de informações da GTV-e para desempenho de suas 
atividades, mediante prévio convênio.
§ 2º Na hipótese de a transmissão prevista no caput deste artigo realizar-
se por intermédio de webservice, a rfB ou a SVrS será responsável pelos 
procedimentos de que tratam os incisos do caput deste artigo ou pela 
disponibilização do acesso ao GTV-e para as administrações tributárias que 
adotarem essa tecnologia.
art. 590-J. o arquivo digital da GTV-e só poderá ser utilizado como documento 
fiscal, após ter seu uso autorizado por meio de Autorização de Uso da GTV-e, 
nos termos do inciso ii do caput do art. 590-H deste regulamento.
Parágrafo único. ainda que formalmente regular, será considerado 
documento fiscal inidôneo a GTV-e que tiver sido emitido ou utilizado com 
dolo, fraude, simulação ou erro, que possibilite, mesmo que a terceiro, o 
não pagamento do imposto ou qualquer outra vantagem indevida.
art. 590-K. o transportador e o tomador do serviço de transporte deverão 
manter em arquivo digital as GTV-e pelo prazo estabelecido no art. 125 
deste Regulamento para a guarda dos documentos fiscais, devendo ser 
apresentadas à Secretaria de Estado da fazenda, quando solicitado.
art. 590-l. Quando em decorrência de problemas técnicos não for possível 
transmitir a GTV-e para a Secretaria de Estado da fazenda, ou obter 
resposta à solicitação de autorização de Uso da GTV-e, o contribuinte 
deverá gerar novo arquivo, conforme definido no MOC, informando que 
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a respectiva GTV-e foi emitida em contingência e transmitir a GTV-e 
para o Sistema de SEfaZ Virtual de contingência (SVc), nos termos dos 
arts.590-E, 590-f e 590-G deste regulamento.
§ 1º Na hipótese prevista no caput deste artigo, a Secretaria de Estado 
do fazenda poderá autorizar a GTV-e utilizando-se da infraestrutura 
tecnológica de outra unidade federada.
§ 2º após a concessão da autorização de Uso da GTV-e, conforme disposto 
no § 1º deste artigo, a unidade federada cuja infraestrutura foi utilizada 
deverá disponibilizar a GTV-e para a SEfaZ Virtual do rio Grande do Sul, 
que disponibilizará para as Uf interessadas, sem prejuízo do disposto no § 
2º do art. 590-G deste regulamento.
art. 590-M. após a concessão de autorização de Uso da GTV-e, de que 
trata o inciso ii do caput do art. 590-H deste regulamento, o emitente 
poderá solicitar o cancelamento da GTV-e, no prazo não superior ao da 
autorização do cT-e oS que a referencie, observadas as demais normas da 
legislação pertinente.
§ 1º o cancelamento somente poderá ser efetuado mediante Pedido de 
cancelamento de GTV-e, transmitido pelo emitente à administração 
tributária que autorizou a GTV-e.
§ 2° cada Pedido de cancelamento de GTV-e corresponderá a uma única 
Guia de Transporte de Valores Eletrônica, devendo atender ao leiaute 
estabelecido no Moc.
§ 3º o Pedido de cancelamento de GTV-e deverá ser assinado pelo 
emitente com assinatura digital certificada por entidade credenciada pela 
infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - icP-Brasil, contendo o cNPJ 
de qualquer dos estabelecimentos do contribuinte, a fim de garantir a 
autoria do documento digital.
§ 4° a transmissão do Pedido de cancelamento da GTV-e será efetivada via 
Internet, por meio de protocolo de segurança ou criptografia, podendo ser 
realizada por meio de software desenvolvido ou adquirido pelo contribuinte.
§ 5º A cientificação do resultado do Pedido de Cancelamento da GTV-e 
será feita mediante protocolo disponibilizado ao emitente, via internet, 
contendo, conforme o caso, a “chave de acesso”, o número da GTV-e, 
a data e a hora do recebimento da solicitação pela Secretaria de Estado 
da fazenda e o número do protocolo, podendo ser autenticado mediante 
assinatura digital gerada com certificação digital da Secretaria de Estado 
da Fazenda ou outro mecanismo de confirmação de recebimento.
§ 6º após o cancelamento da GTV-e a Secretaria de Estado da fazenda 
deverá transmitir os respectivos documentos de cancelamento da GTV-e 
para as administrações tributárias e entidades previstas no art.590-i deste 
regulamento.
§ 7º a GTV-e não poderá ser cancelada após autorização do cT-e oS, 
modelo 67, que a referencie.
art. 590-N. a ocorrência de fatos relacionados com uma GTV-e denomina-
se “Evento da GTV-e”.
§ 1º os eventos relacionados a uma GTV-e são:
i - cancelamento, conforme disposto no art.590-l deste regulamento;
ii - cT-e oS autorizado, registro de que uma GTV-e foi referenciada em 
um cTe oS;
iii - cT-e oS cancelado, registro de que o cT-e oS que referenciava uma 
GTVe foi cancelado.
§ 2º a Secretaria de Estado da fazenda registrará os eventos previstos nos 
incisos ii e iii do § 1º deste artigo.
art. 590-o. o acesso aos ambientes autorizadores de GTV-e será suspenso 
de forma temporária ou definitiva ao contribuinte que praticar, mesmo que 
de maneira não intencional, o consumo indevido de tais ambientes em 
desacordo com os padrões estabelecidos no Moc.
§ 1º a suspensão, que tem por objetivo preservar o bom desempenho 
dos ambientes autorizadores de GTV-e, aplica-se aos diversos serviços 
disponibilizados aos contribuintes, impossibilitando, a quem estiver 
suspenso, o uso daqueles serviços por intervalo de tempo determinado, 
conforme especificado no MOC.
§ 2º Uma vez decorrido o prazo determinado para a suspensão, o acesso 
aos ambientes autorizadores será restabelecido automaticamente.
§ 3º a aplicação reiterada de suspensões por tempo determinado, conforme 
especificado no MOC, poderá determinar a suspensão definitiva do acesso 
do contribuinte aos ambientes autorizadores.
§ 4º o restabelecimento do acesso aos ambientes autorizadores ao 
contribuinte que tenha sofrido uma suspensão definitiva dependerá 
de liberação realizada pela diretoria de arrecadação e informações 
fazendárias da Secretaria de Estado da fazenda, relativamente ao 
contribuinte estabelecido neste Estado.
art. 590-P. aplicam-se a GTV-e, no que couber, as normas do ajuste SiNiEf 
20/89, de 22 de agosto de 1989, e demais disposições tributárias regentes 
relativas a prestação de serviço de transporte de valores.
art. 590-Q. os contribuintes do icMS, em substituição aos documentos 
citados no art. 590-B deste Regulamento, ficam obrigados ao uso da GTV-e 
a partir de 1º de setembro de 2022.” 
...........................................................
“LiVro seGUNdo
...........................................................
tÍtULo ii
.........................................................”
“caPÍtULo XiX
da disPeNsa da eMissÃo de Nota FiscaL Nas oPeraÇÕes 
iNterNas de serViÇo PÚBLico de distriBUiÇÃo e VeNda de 
BiLHetes de LoteX
art. 598-ZZd. ficam estabelecidos os procedimentos indicados neste 
capítulo para regulamentar serviços de distribuição de bilhetes de loteria 
realizados no âmbito da concessão de serviço público de loteria instantânea 
Exclusiva (loTEX), prevista nos termos do art. 28 da lei n.º 13.155, de 4 

de agosto de 2015, do decreto n.º 9.155, de 11 de setembro de 2017 e do 
item 19.01 da lista de serviços anexa à lei complementar n.º 116, de 31 
de julho de 2003. (ajuste SiNiEf 12/20)
art. 598-ZZE. Nas remessas de bilhetes de loTEX da concessionária do 
serviçopúblico previsto no art. 598-ZZd deste capítulo aos distribuidores, e 
nas subsequentes operações de deslocamento entre os estabelecimentos do 
distribuidor, deverá ser emitida Nota fiscal Eletrônica - Nf-e, modelo 55, sem 
destaque do imposto que, além dos demais requisitos, deverá conter:
I - no campo de identificação do destinatário: a razão social e CNPJ do distribuidor;
ii - como natureza da operação: “Simples remessa”;
iii - no campo “cfoP” do quadro “dados dos Produtos/ Serviços”, o código 
“5.949” ou “6.949”;
iV - no campo “NcM” do quadro “dados dos Produtos/ Serviços”, o código 00;
V - no campo “Valor unitário” do quadro “dados dos Produtos/ Serviços” o 
valor de face dos bilhetes de loteria;
Vi - como regime de tributação, no campo “Situação Tributária”, o código 
41 “Não tributada”;
Vii - no campo relativo às “informações adicionais”, a expressão: “Nf-e 
emitida nos termos do ajuste SiNiEf 12/2020”.
Art. 598-ZZF. Os distribuidores ficam dispensados da emissão de NF-e em 
operações internas de entrega dos bilhetes da loTEX aos varejistas.
§ 1º Em substituição à Nf-e referida no caput deste artigo, os distribuidores 
deverão imprimir documentos de controle de distribuição por entrega dos 
referidos produtos aos varejistas que conterão:
i - os dados cadastrais do destinatário, contribuinte ou não;
ii - endereço do local de entrega;
iii - discriminação dos produtos e quantidade;
iV - número da Nf-e de origem, emitida nos termos do art. 598-ZZE deste capítulo;
V - o número de rastreabilidade da solicitação do pedido dos bilhetes da loTEX.
§ 2º as operações internas de retorno ou devolução de bilhetes de loTEX pela 
distribuidora deverão ser suportados por documento de controle que conterão:
i - os dados cadastrais do destinatário contribuinte;
ii - endereço do local de coleta;
iii - discriminação dos produtos e quantidade;
iV - o número de rastreabilidade da solicitação do pedido de devolução dos 
bilhetes da loTEX.
§ 3º a distribuidora deve manter à disposição da Secretaria de Estado da 
fazenda, nas operações internas de que tratam os §§ 1º e 2º deste artigo, 
os documentos de controle e movimentação de bilhetes em conformidade 
com este capítulo, inclusive em formato digital.
§ 4º Nas operações de retorno ou devolução dos bilhetes loTEX entre os 
estabelecimentos do distribuidor e até à concessionária, deverá ser emitida 
Nf-e, nos termos do art. 598-ZZE deste capítulo, indicando no campo de 
identificação do destinatário a razão social e o CNPJ do distribuidor ou da 
concessionária, conforme o caso.” 
...........................................................
“LiVro seGUNdo
...........................................................
titULo iii
.........................................................”
“caPitULo iii
dos ProcediMeNtos reLatiVos Às oPeraÇÕes de iMPortaÇÃo 
reaLiZadas soB reGiMes adUaNeiros esPeciais de adMissÃo 
teMPorÁria e eXPortaÇÃo teMPorÁria
art. 616-H. o disposto neste capítulo aplicar-se-á, além das demais normas 
pertinentes, às importações de bens realizadas sob regime de admissão 
Temporária ao amparo de carnê aTa emitido por entidade garantidora 
na condição de membro filiado à cadeia de garantia internacional - 
international chamber of commerce World chambers federation (icc-
Wcf aTa), observados os termos, limites e condições estabelecidos na 
convenção de istambul, promulgada pelo decreto federal n.º 7.545, de 2 
de agosto de 2011. (ajuste SiNiEf 24/19)
art. 616-i. fica dispensada a exigência da Guia para liberação de 
Mercadoria Estrangeira sem comprovação do recolhimento do icMS 
(GlME), nas hipóteses de importação e reimportação de bens realizadas, 
respectivamente, sob o regime de admissão Temporária ao amparo do 
carnê aTa de que trata este capítulo.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, assim como na circulação dos bens 
em território nacional e na saída destes para o exterior, haverá a dispensa da 
emissão da Nota fiscal, desde que sejam acompanhadas do carnê aTa.
art. 616-J. Em caso de descumprimento do regime, a entidade garantidora 
deverá comunicar à Secretaria de Estado da fazenda e providenciará o 
devido recolhimento de icMS.
§ 1º Para os efeitos do disposto neste capítulo, entende-se por entidade 
garantidora a confederação Nacional da indústria (cNi).
§ 2º o recolhimento do icMS e sua comprovação serão realizados mediante 
apresentação de Guia Nacional de recolhimento de Tributos Estaduais 
(GNrE) ou documento de arrecadação Estadual (daE).
§ 3º a receita federal do Brasil - rfB será responsável por exigir da 
entidade garantidora, nos termos previstos no art. 8° do anexo a da 
convenção de istambul, a comprovação do recolhimento do icMS devido 
na hipótese de descumprimento do regime.
art. 616-K. Na hipótese de transferência dos bens para outro regime 
aduaneiro especial deverão ser observados os procedimentos referentes às 
obrigações tributárias previstas na legislação do icMS.
art. 616-l. a entidade garantidora disponibilizará à Secretaria de Estado 
da fazenda o acesso ao sistema de controle do carnê aTa desenvolvido 
para a rfB.
Art. 616-M. A produção de efeitos deste capítulo somente terá eficácia se 
comprovado o cumprimento do disposto na cláusula quinta do convênio 
icMS 24/19, de 13 de dezembro de 2019 para as 27 (vinte e sete) unidades 
federadas.” 
...........................................................
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“aNeXo i
............................................................”
“art. 203. as pessoas indicadas no art. 199 deste anexo, adquirentes 
de veículos nos termos deste capítulo, quando procederem a venda, 
possuindo Nota fiscal Eletrônica - Nf-e, modelo 55, deverão emiti-la em 
nome dos adquirentes na forma estabelecida na legislação, constando no 
campo “informações complementares” a apuração do imposto na forma 
do art. 200 deste anexo, bem como referenciar a Nf-e emitida pela 
montadora, em campo próprio da Nf-e, conforme o “Manual de orientação 
do contribuinte”, publicado por ato coTEPE/icMS.
...........................................................
§ 3º fica dispensado o cálculo do imposto se a operação for realizada após 
o prazo estabelecido no art. 199 deste anexo.” 
...........................................................
“art. 242. ...........................................
...........................................................
iV - informação de que a Nf-e relativa ao respectivo documento auxiliar 
de Venda será gerada no prazo máximo de 96 (noventa e seis) horas após 
o término do voo;
.................................................”
“art. 243. Será emitida, pelo estabelecimento remetente, no prazo máximo 
de 96 (noventa seis) horas contadas do encerramento do trecho voado:
i - a Nf-e simbólica de entrada relativa à mercadoria não vendida, 
para a recuperação do imposto destacado no carregamento e a Nf-e de 
transferência relativa à mercadoria não vendida, com débito do imposto, 
para seu estabelecimento no local de destino do voo, para o fim de se 
transferir a posse e guarda da mercadoria;
ii - a Nf-e correspondente à venda de mercadoria realizada a bordo da 
aeronave.”.
“art. 251. ..........................................
...........................................................
§ 3º Os distribuidores, revendedores, consignatários ficam dispensados da 
emissão de Nf-e prevista no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo, observado 
o disposto no § 4º deste artigo.
.................................................” 
art. 2º  ficam convalidados os procedimentos adotados, relativamente às 
operações e prestações realizadas, em conformidade com as disposições 
dos ajustes SiNiEf e convênios icMS, a seguir:
i - ajuste SiNiEf 16/18, de 31 de outubro de 2018;
ii - ajustes SiNiEf 8/19, 9/19, 11/19, 12/19, 13/19 e 14/19, de 5 de julho de 2019;
iii - ajustes SiNiEf 18/19, 21/19, 22/19 e 23/19, de 10 de outubro de 2019;
iV - ajustes SiNiEf 24/19, 25/19, 26/19, 28/19, 32/19, 33/19 e 36/19, de 
13 de dezembro de 2019;
V - ajustes SiNiEf 1/20, 2/20, 05/20, 06/20, 07/20, 08/20 e 10/20, de 3 
de abril de 2020;
Vi - ajuste SiNiEf 12/20, de 16 de abril de 2020;
Vii - ajuste SiNiEf 13/20, de 3 de junho de 2020;
Viii - ajustes SiNiEf 17/20, 21/20, 24/20 e 25/20, de 30 de julho de 2020;
iX - ajustes SiNiEf 26/20 e 27/20, de 2 de setembro de 2020;
X - ajustes SiNiEf 33/20, 34/20, 35/20, 36/20, 37/20, 41/20 e 42/20, de 
14 de outubro de 2020;
Xi - ajustes SiNiEf 44/20, 45/20 e 46/20, de 9 de dezembro de 2020;
Xii - ajustes SiNiEf 2/21, 3/21, 4/21, 8/21, 11/21, 14/21, de 8 de abril de 2021;
Xiii - ajuste SiNiEf 23/21, de 3 de setembro de 2021;
XiV - ajustes SiNiEf 25/21, 28/21, 30/21, 33/21, 34/21, 38/21 e 39/21, 
de 1º de outubro de 2021;
XV - convênio icMS 167/19, de 10 de outubro de 2019;
XVi - convênio icMS 236/19, de 13 de dezembro de 2019.
Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste artigo, observar-se-á a 
vigência dos dispositivos alterados, acrescidos ou revogados pelos ajustes e 
convênios relacionados, excetuadas as hipóteses em que a obrigatoriedade de 
emissão de documento fiscal tenha sido antecipada na legislação do Estado.
art. 3º  ficam revogados os dispositivos, a seguir relacionados, do regulamento 
do icMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001:
i - o art. 111, a partir da data prevista no art. 4º da lei n.º 8.877, de 27 
de junho de 2019;
ii - inciso iii do § 1º do art. 189-d, a partir de 18 de dezembro de 2019;
iii - § 4º do art. 189-K, a partir de 18 de dezembro de 2019;
iV - a alínea “c” do inciso i do § 1º do art. 189-K, a partir de 1º de 
setembro de 2020;
V - o § 2º do art. 199-a, a partir de 1º de novembro de 2020;
Vi - os incisos i, ii, iii e iV do § 2º do art. 225-a, a partir de 1º de janeiro de 2020;
Vii - o § 2º-a do art. 225-a, a partir de 1º de janeiro de 2020;
Viii - o §§ 1º, 2º e 3º do art. 225-Ka, a partir de 1º de março de 2022;
iX - o art. 225-Kc, a partir de 1º de janeiro de 2020;
X - os §§ 9º e 10 do art. 225-N, a partir de 1º de janeiro de 2020;
Xi - o inciso XVii do § 1º do art. 225-ra a partir de 1º de janeiro de 2020;
Xii - o inciso ii do caput do art. 225-S a partir de 1º de janeiro de 2020;
Xiii - o inciso Viii do caput do art. 225-X a partir de 1º de janeiro de 2020;
XiV - o inciso iii do art. 261-ca, a partir de 13 de abril de 2021;
XV - o inciso iii do caput art. 258 do anexo i, a partir de 18 de dezembro 
de2019, a partir de 18 de dezembro de 2019;
XVi - o art. 100-Z do anexo ii, a partir da data prevista na cláusula 
segunda do convênio icMS 66/19, de 5 de julho de 2019.
art. 4º  fica renumerado o parágrafo único do art. 261-i para § 1º do art. 
261-i do regulamento do icMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676/2001.
art. 5º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos a partir:
i - de 5 de setembro de 2022, em relação à alteração do inciso ii do § 3º 
do art. 189-E do regulamento do icMS;
ii - de 4 de abril de 2022, em relação à inserção do inciso Xi ao caput do 
art. 182-d e do inciso Xii do caput do art. 189-d, todos do regulamento 
do icMS;

iii - de 1º de março de 2022, em relação à inserção dos §§ 17 e 18 ao art. 
182-J do regulamento do icMS;
iV - na data de sua publicação, para os demais dispositivos deste decreto.
Palácio do GoVErNo, 16 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

* Republicado por ter saído com incorreções no Diário Oficial do 
estado nº 34.896, de 17 de março de 2022.

decreto Nº 2.232, de 17 de MarÇo de 2022
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, o imóvel situado na 
rua Siqueira campos, s/n, bairro centro, no Município de irituia, Estado do 
Pará, destinado a ampliação das instalações do fórum da comarca de irituia.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e nos termos 
do art. 5º, alíneas “h” e “m”, do decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 
1941; e
considerando os processos administrativos nº 2022/206979 e 2022/272051;
considerando o crescimento da demanda de serviços do Poder Judiciário 
do Estado do Pará e a necessidade de dotá-lo de infraestrutura compatível 
com as atividades desenvolvidas; e
considerando que o imóvel em questão, por sua extensão, amplitude e 
localização, atende à finalidade de ampliação das instalações do Fórum da 
comarca naquele Município,
dEcrETa:
Art. 1º  Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, 
por via amigável ou judicial, bem imóvel situado na rua Siqueira campos, 
s/n, bairro centro, no Município de irituia, Estado do Pará, medindo uma 
área de 147 m2 (cento e quarenta e sete metros quadrados), que se limita 
pelo lado esquerdo com o prédio do fórum, conforme Plantas e laudo de 
avaliação elaborados pelo Setor de Engenharia do Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará.
art. 2º  o imóvel desapropriado destina-se ao uso do fórum da comarca 
de irituia, integrante do Poder Judiciário do Estado do Pará.
art. 3º  a Procuradoria-Geral do Estado adotará as medidas administrativas 
e/ou judiciais que se fizerem necessárias à consecução do ato expropriatório 
previsto no art. 1º deste Decreto, ficando, desde logo, autorizada a 
invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação, com 
fundamento no art. 15 do decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941.
art. 4º  as despesas com a execução da presente desapropriação correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias do Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará.
art. 5º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 17 de março de 2022.      

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 773457
decreto de 17 de MarÇo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, no exercício de atribuição prevista 
no art.135, inciso iii e X, da constituição do Estado do Pará;
considerando o disposto na lei Estadual nº 5.251, de 31 de julho de 1985, 
no art. 10, inciso i, alíneas “a”, “b”, “d” e “e”, da lei Estadual nº 8.388, 
de 22 de setembro de 2016, e no decreto Estadual nº 1.672, de 28 de 
dezembro 2016; 
Considerando as deliberações da Comissão de Promoção de Oficiais – CPO, 
em reunião realizada no dia 15 de fevereiro de 2022, publicada no Boletim 
Geral Reservado nº 007/2022 – PMPA, no qual deferiu por unanimidade 
dos votos a Promoção imediata, ao posto de coronel, do Militar Estadual 
abaixo relacionado;
considerando as informações constantes no Processo nº 2022/11473,
d E c r E T a:
art. 1° fica promovido, ao posto imediato no quadro correspondente, pelo 
critério de Tempo de Serviço, por haver completado 30 (trinta) anos de 
serviço, o Oficial da Policia Militar do Pará, a seguir nominado:
QUADRO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES (QOPM) – COMBATENTES
ao PoSTo dE coroNEl
TEN cEl QoPM rG 24964 faBricio SilVa BaSSalo
Art. 2° Para fins do disposto no art. 10, inciso I e §8º, da Lei Estadual 
nº 8.388, de 22 de setembro de 2016, o Oficial promovido fica agregado 
e desaquartelado até publicação do ato de transferência para a reserva 
remunerada.
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 5 de janeiro de 2022. 
Palácio do GoVErNo, 17 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 17 de MarÇo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado do Pará. e
considerando o decreto Estadual n° 892, de 11 de novembro de 2013, 
o qual regulamenta a convocação de Policiais Militares da reserva 
remunerada prevista no art. 105-a da lei Estadual n° 5.251, de 31 de 
julho de 1985 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Pará);
considerando os autos do Processo nº. 2021/1249131,
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d E c r E T a:
art. 1° convoco pelo período de 02 (dois) anos, os Policiais Militares da 
reserva remunerada a seguir nominados, de acordo com §6º do art. 
105-a da lei Estadual nº. 5.251, de 31 de julho de 1985 (Estatuto dos 
Policiais Militares da PMPa), com a nova redação dada pela lei Estadual 
nº 7.730/2013.
SUB TEN PM rr rG 13157 dNilSoN GoNZalES PaNToJa
SUB TEN PM rr rG 17792 MarcoS aNTÔNio doS SaNToS cardoSo
1° SGT PM rr rG 15538 laUdEliNo corrÊa JUNior 
1º SGT PM rr rG 15458 GEraldo MoNTEiro doS SaNToS
2º SGT PM rr rG 20601 JorGE NEY coSTa BarBoSa
2° SGT PM rr rG 20488 daNiEl dE JESUS MUNiZ 
2° SGT PM rr rG 13483 carloS alBErTo GUEdES da crUZ
2° SGT PM rr rG 19549 SaNdErli MarTiNS PiNHEiro
2º SGT PM rr rG 15360 alaN ricardo ESPÍriTo SaNTo da rocHa
3° SGT PM rr rG 14327 rEGiNa cÉlia PErEira dE carValHo 
3° SGT PM rr rG 16617 raiMUNda SUElY SoarES do NaSciMENTo
art. 2° Este decreto entra em vigor a contar da data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 17 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 17 de MarÇo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado do Pará, e
considerando a lei complementar n° 142, de 16 de dezembro de 2021, que 
revoga dispositivos da lei Estadual n° 5.251, de 31 de julho de 1985); e
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº 
2022/80597,
d E c r E T a:
art. 1° ficam convocados, pelo período de 2 (dois) anos, os Policiais 
Militares da reserva remunerada, a seguir nominados, de acordo com o 
artigo 78, §2° da lei complementar n° 142, de 16 de dezembro de 2021:
caP QoaPM rr rG 10597 NaZarENo MoNTEiro MariNHo
SUB TEN PM rr rG 13788 NaTaN frEiTaS GalVÃo
1° SGT PM rr rG 10499 fraNciSco carloS da coSTa SilVa 
3° SGT PM rr rG 12740 SÉrGio raiMUNdo BraGa liMa
3° SGT PM rr rG 11474 JoÃo BaTiSTa rodriGUES do carMo
3° SGT PM rr rG 16208 rUi PaiXÃo lacErda
3° SGT PM rr rG 12125 fraNciSco XaViEr PaiXÃo
3° SGT PM rr rG 14899 JoSÉ Maria TaVarES JÚNior
cB PM rr rG 10691 JoSÉ do Socorro NaVEGaNTES da SilVa
cB PM rr rG 22242 adiMilSoN doS SaNToS BraBo
art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 20 de dezembro de 2021. 
Palácio do GoVErNo, 17 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 17 de MarÇo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado do Pará. e
considerando a lei complementar  n°142, de 16 de dezembro de 2021, 
que revoga dispositivos da lei Estadual n° 5.251, de 31 de julho de 1985);
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº. 
2022/119038,
d E c r E T a:
art. 1° fica renovada a convocação, pelo período de 02 (dois) anos, do 
Policial Militar da reserva remunerada a seguir nominado, de acordo com o 
artigo 78, §2º da lei complementar  nº. 142, de 16 de dezembro de 2021:
2° SGT PM rG 9594 PaUlo oSÉaS diaS roMÃo
art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 21 de dezembro de 2021.
Palácio do GoVErNo, 17 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 17 de MarÇo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado do 
Pará; e
considerando a lei complementar n° 142, de 16 de dezembro de 2021. 
que revoga dispositivos da lei Estadual n° 5.251, de 31 de julho de 1985;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo n° 
2022/112035;
d E c r E T a:
art. 1° fica renovada a convocação, pelo período de 2 (dois) anos, dos 
Policiais Militares da reserva remunerada a seguir nominados, de acordo com 
o art. 78, §2° da lei complementar n° 142, de 16 de dezembro de 2021.
1° SGT PM rr rG 19074 aNTÔNio JoSÉ liMa MaToS
2° SGT PM rr rG 14595 dENÍlSoN coNcEiÇÃo aMoraS
cB PM rr rG 13452 Maria dE NaZarÉ NEGrÃo dE aNdradE
art. 2° Este decreto entra em vigor em 19 de fevereiro de 2022.
Palácio do GoVErNo, 17 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 17 de MarÇo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado do 
Pará. e
considerando a lei complementar  n°142, de 16 de dezembro de 2021, 
que revoga dispositivos da lei Estadual n° 5.251, de 31 de julho de 1985; e
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº 
2022/112916;
d E c r E T a:
art. 1° fica renovada a convocação, pelo período de 02 (dois) anos, do 
Policial Militar da reserva remunerada a seguir nominado, de acordo com o 
artigo 78, §2º da lei complementar nº. 142, de 16 de dezembro de 2021:
SUB TEN PM rr rG 12027 aNToNio faVacHo dE araÚJo
art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a contar de 19 de fevereiro de 2022.
Palácio do GoVErNo, 17 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 17 de MarÇo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado Pará, e
considerando o artigo 12, alínea “a”, item “2” do regulamento de 
Movimentação de Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, 
aprovado pelo decreto Estadual nº. 2.400/1982;
considerando as informações e documentos constantes no Processo nº. 
2022/193177,
r E S o l V E:
art. 1º. colocar à disposição da casa Militar da Governadoria do Estado o cB 
PM rG 39123 JHEMErSoN coSTa SaNToS.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 17 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 17 de MarÇo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado, e
considerando o disposto nos arts. 88, §1°, inciso i, da lei Estadual n°. 
5.251, de 31 de julho de 1985;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo n° 
2022/61783. 
r E S o l V E:
art. 1° colocar à disposição da Escola Superior de Guerra do Ministério da 
defesa o cEl QoPM rG 26309 carloS dÓria SaNToS. 
art. 2° fica agregado o cEl QoPM rG 26309 carloS dÓria SaNToS, 
em razão de ter passado à disposição da Escola Superior de Guerra do 
Ministério da defesa. 
art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 14 de fevereiro de 2022.
Palácio do GoVErNo, 17 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 17 de MarÇo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado, e
considerando o disposto nos arts. 91 e 92, ambos da lei Estadual n° 
5.251, de 31 de julho de 1985;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo n° 
2021/1283303,
r E S o l V E:
art. 1° cessar o motivo pelo qual o TEN cEl QoPM rG 29199 raiMUNdo 
alEXaNdrE diaS dE aBrEU, foi colocado à disposição da Secretaria de 
Estado de Segurança Pública e defesa Social - SEGUP.
art. 2° reverter ao serviço ativo da Polícia Militar do Estado do Pará, o 
TEN cEl QoPM rG 29199 raiMUNdo alEXaNdrE diaS dE aBrEU, por 
ter cessado o motivo de sua permanência na Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social - SEGUP.
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 3 de fevereiro de 2022.
Palácio do GoVErNo, 17 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, riTa dE 
cáSSia SaNToS doS SaNToS do cargo em comissão de assessor Especial i.
Palácio do GoVErNo, 17 dE MarÇo dE 2020.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 
1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, WÂNia doroTÉa 
GoMES Garcia para exercer o cargo em comissão de assessor Especial i.
Palácio do GoVErNo, 17 dE MarÇo dE 2020.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 
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errata
Decreto de 1º de julho de 2021, publicado no Diário Oficial do Estado nº 
34.626, de 02 de julho de 2021.
oNde se LÊ: 
“AO GRAU COMENDADOR 
PersoNaLidades ciVis
lUcaS GEraldo lEiTE 
Juiz da Justiça Militar do Estado do Pará
AO GRAU OFICIAL
PersoNaLidades MiLitares 
cEl QoPM JoSÉ aUGUSTo da SilVa SoarES”
Leia-se:
“O GRAU COMENDADOR
PersoNaLidades ciVis
lUcaS do carMo dE JESUS 
Juiz de direito Titular da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará
AO GRAU OFICIAL
PersoNaLidades MiLitares 
cEl QoPM JoÃo aUGUSTo da SilVa SoarES”

Protocolo: 773458
d e c r e t o Nº 2230, de 17 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$ 34.626.007,26 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$ 34.626.007,26 (Trinta e Quatro 
Milhões, Seiscentos e Vinte e Seis Mil, Sete reais e Vinte e Seis centavos), 
para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

141012060814918715 - SEdaP 0306 449052 204.580,00
462021339215038841 - fcP 0301 339039 100.000,00

552012372214908703 - ProdEPa 0301 449040 2.746.040,00
552012372214908703 - ProdEPa 0301 449052 11.071.951,00
552012372215087669 - ProdEPa 0301 449052 3.521.683,86
662010612212978339 - dETraN 0661 319011 6.841.331,45
662010612515028271 - dETraN 0661 339030 1.179.400,00
662010612515028271 - dETraN 0661 449052 212.149,00

901011030215078288 - fES 0386 334041 629.996,40
901011030215078289 - fES 0301 449093 8.118.875,55

ToTal 34.626.007,26

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, 17 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 2231, de 17 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$ 28.405.581,50 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei 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$ 28.405.581,50 (Vinte e oito Milhões, 
Quatrocentos e cinco Mil, Quinhentos e oitenta e Um reais e cinquenta 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

251022884600009043 - Enc. PGE 0101 339091 1.000.000,00
662010612515027561 - dETraN 0261 339035 11.000.000,00
662010612515028830 - dETraN 0261 339035 5.000.000,00
662010645115087552 - dETraN 0261 339035 10.000.000,00

871010824215058861 - fEaS 0339 449052 55.581,50
871010824415058859 - fEaS 0101 334181 50.000,00

901011030115078874 - fES 0101 334181 900.000,00
901011030215078309 - fES 0349 339014 20.000,00
901011030215078309 - fES 0349 339030 130.000,00
901011030215078309 - fES 0349 339039 250.000,00

ToTal 28.405.581,50

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

251022884600009068 - Enc. PGE 0101 339091 1.000.000,00
662012645114897645 - dETraN 0261 449051 11.000.000,00
662012678214867505 - dETraN 0261 449051 15.000.000,00

871010824415058863 - fEaS 0339 449052 55.581,50
901011030215078876 - fES 0349 339014 150.000,00
901011030215078876 - fES 0349 339030 100.000,00
901011030215078876 - fES 0349 339039 150.000,00

911022884600008590 - Enc. SEPlad-Pl 0101 339039 950.000,00
ToTal 28.405.581,50

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 17 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa GHassaN tUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 773451

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

diÁria
.

Portaria Nº 366/2022-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° 2022/316103 de 17 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de ViGia/Pa, no dia 22/03/2022.

servidor objetivo
odaliNa EMiKo aoKi alVES, cPf 585.801.312-00, matrícula 
funcional nº 97571296/3, cargo assessor Técnico, lotada no 

NUrMEc.
Oficina de qualificação, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária 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, 17 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 367/2022-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° 2022/313333, de 16 de março de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios de 
iGaraPÉ aÇÚ/ SaNTo aNToNio do TaUá/Pa, no período de 17 a 18/03/2022.

servidor objetivo
aNToNio coSTa, cPf 067.240.002-20, matrícula funcional 
nº 8042955/ 2, ocupante do cargo de assistente de Gabine-

te, lotado na diretoria de Gestão de logística.

Participar de agenda do Governo do Estado do Pará, nos 
referidos municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1 ½ (uma 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, 17 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
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Portaria Nº 368/2022-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° 2022/307904, de 15 de março de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de iGaraPÉ- aÇÚ/Pa, no dia 17/03/2022.

servidor objetivo
SaMUEl carValHo VEloSo, cPf 512.560.372-49, matrícula 
funcional nº 5947235/1, assistente operacional ii, lotado na 

diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico a diretoria do cerimonial, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária 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, 17 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 369/2022-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° 2022/314010, de 16 de março de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de SaNTo aNToNio do TaUá/Pa, no dia 18/03/2022.

servidor objetivo
PaTriccia HEiTMaNN ElErES, cPf 646.668.242-00, matrícula 

funcional nº 5958137/ 1, diretora do cerimonial, lotada na 
diretoria do cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária 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, 17 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 370/2022-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° 2022/307866, de 15 de março de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de iGaraPÉ-aÇÚ/Pa, no período de 16 a 17/03/2022.

servidora objetivo

faBio aMoriM doS SaNToS, cPf 572.964.722-00 matrícula 
funcional nº 5947234/1, ocupante do cargo de assessor adminis-

trativo ii, lotado na diretoria de Gestão de logística.

 
dar apoio logístico, a diretoria do cerimonial, no 

referido município.
 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma 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, 17 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 371/2022-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° 2022/314426, de 17 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar no trecho Mara-
Bá/SÃo doMiNGoS  do araGUaia/MaraBá/Pa, no dia 17/03/2022.

Servidor objetivo
GlENio da SilVa araÚJo, matrícula funcional nº 80015621/1, 

cPf 704.374.592-68, cargo assessor de Gabinete, lotado no 
centro regional de Governo no Sudeste do Pará.

dar apoio logístico, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária 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, 17 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 372/2022-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° 2022/308010, de 15 de março de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SaNTo aNToNio do TaUá/Pa, no período de 17 a 18/03/2022.

servidor objetivo

raiMUNdo lEaNdro MoNTEiro da coSTa, cPf 172.903.922-
72, matrícula funcional nº 5952612/1, ocupante do cargo de 

assessor de Gabinete, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico ao servidor do cerimonial, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma 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, 17 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 373/2022-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° 2022/296517, de 14 de março de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de MariTUBa/Pa, no dia 14/03/2022.

servidor objetivo
SaMUEl carValHo VEloSo, cPf 512.560.372-49, matrícula 
funcional nº 5947235/1, assistente operacional ii, lotado na 

diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico a diretoria do cerimonial, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária 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, 17 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 773389

FÉrias
.

Portaria N°. 365/2022 - crG, de 17 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 que dispõe  os  arts. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994 e,
coNSidEraNdo ainda, o Processo Nº. 2022/317468, de 17/03/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (TriNTa) dias de férias regulamentares, ao servidor abaixo relacionado.

id. FUNcioNaL serVidor PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo GoZo

5929155/3 TaYaNE MariZa NaSciMENTo raMoS 01/09/2020 a 31/08/2021 01/04/2022 a 
30/04/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 17 de Março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 773255
Portaria Nº 331/2022-ccG, de 17 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. 2022/279665,
r E S o l V E:
i. exonerar daNiEl coSTa SaNToS do cargo em comissão de chefe de 
cartório de delegacia de Polícia, código GEP-daS-011.1, com lotação na 
Polícia civil, a contar de 7 de março de 2022.
ii. nomear rEJaNE Maria oliVEira da SilVa para exercer o cargo 
em comissão de chefe de cartório de delegacia de Polícia, código GEP-
daS-011.1, com lotação na Polícia civil, a contar de 7 de março de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 17 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

errata da Portaria N° 326/2022-crG, de 10/03/2022, 
PUBLicada No doe Nº. 34.889, de 11/03/2022. 
onde se lê: período de 09 a 10/02/2022.
Leia-se: período de 09 a 10/03/2022. 
Belém-Pa, 17 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 773459
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CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

diÁria
.

 eXtrato de Portaria Nº 216/2022 – di/cMG, 
de 17 de MarÇo de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: florianópolis/Sc; Período: 21 a 24/03/2022; Quantidade de 
diárias: 4,0 (alimentação); Servidor: cEl QoPM osmar Vieira da costa 
Júnior, Mf nº 3405915/4; ordenador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau 
corrêa rodrigues;

Protocolo: 773296
 eXtrato de Portaria Nº 217/2022 – di/cMG, 

de 17 de MarÇo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: florianópolis/Sc; Período: 21 a 25/03/2022; Quantidade de 
diárias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousada); Servidor: cEl QoPM luiz andré 
Menezes de Souza, Mf nº 5774004/4; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Júnior;

Protocolo: 773303

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria Nº 131/2022-PGe.G. Belém, 17 de março de 2022
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais...
coNSidEraNdo o disposto no art. 72, iii da lei 5.810/94
rESolVE:
coNcEdEr, 08 (oito) dias de licença falecimento à servidora carla Blan-
co rendeiro, identidade funcional nº 57188117/1, no período de 10 a 
17.03.2022, em decorrência do falecimento de seu genitor.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 773138

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 130/2022-PGe.G. Belém, 17 de março de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o disposto no art. 81 da lei 5.810/94 e Processo adminis-
trativo Eletrônico nº 2022/298171.
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença saúde à servidora Nilda de Souza 
Neto, identidade funcional nº 1988/1, no período de 13.01 a 11.02.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 773372

diÁria
.

Portaria Nº 129/2022-PGe.G. Belém, 16 de março de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/306673;
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 1/2 diária ao 
Procurador-Geral do Estado, ricardo Nasser Sefer, identidade funcional nº 
5896477/1, para tratar de assuntos de interesse do Estado, no dia 22.03.2022.
local de origem: Belém/Pa
local de destino: Santarém/Pa
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 773133
Portaria Nº 133/2022-PGe.G. Belém, 17 de março de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/313264;
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, ½ diária aos 
servidores Erotides Martins reis Neto, Procurador do Estado, identidade 
funcional nº 5930949/1 e israel da Silva Paixão, Motorista, identidade fun-
cional nº 5905704/1, para comparecerem à audiência judicial dos proces-
sos nº 0806092-39.2021.8.14.0040, nº 011918-17.2019.8.14.0040 e nº 
0807269-38.2021.8.14.0040, no dia 23.03.2022.
local de origem: Marabá/Pa
local de destino: Parauapebas/Pa
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 773141

Portaria Nº 135/2022-PGe.G. Belém, 17 de março de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/311832;
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 01 ½ diária ao 
Procurador-Geral do Estado, ricardo Nasser Sefer, identidade funcional nº 
5896477/1, para participar da reunião do colégio Nacional de Procurado-
rias-Gerais dos Estados e do distrito federal - coNPEG, no dia 24.03.2022.
local de origem: Belém/Pa
local de destino: rio de Janeiro/rJ
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 773370

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato nº. 002/2021-seac
Exercício: 2022
Processo: 2021/1270539-SEac
Contrato: 002/2022-SEAC – Dispensa de Licitação
objeto: o presente contrato tem por objeto a contratação de serviços de 
propaganda volante (carro som), por intermédio de empresa especializada, 
para divulgar, sob demanda, as ações e serviços prestados no âmbito do 
Programa Territórios pela Paz nos territórios Bengui, cabanagem, Guamá, 
Jurunas e Terra firme (Belém); icui (ananindeua), e Nova União/São fran-
cisco (Marituba).
Valor anual Total: r$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais).
fundamentação legal: Este contrato decorre do Processo administrativo 
2021/1270539, decorrente de compra direta por dispensa de licitação, 
com base no art. 24, inciso V, da lei federal nº. 8.666/1993, estando as 
partes sujeitas aos preceitos da referida lei e demais exigências previstas 
no Termo de referência, partes integrantes deste instrumento.
data da assinatura: 17/03/2022
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Und. Orçamentária: 76101 – Sec. Estratégica de Estado de Articulação e Cidadania
Função: 08 – Assistência Social
Sub-Função: 244 – Assistência Comunitária
Programa: 1500 – Cidadania, Justiça e Direitos Humanos
Proj. Atividade: 8591 – Articulação para Ações de Cidadania
Natureza Despesa: 339039 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Fonte Recurso: 0101 – Recursos Ordinários
ação: 263486
Plano interno: 1050008591c
contratada: EliSSaNdro GoMES dE fariaS 832410274498, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 13.121.071/0001-94.
Endereço: rua José Sarney, nº 31, bairro atalaia, cEP 67.013-780, ana-
nindeua/Pa.
ordenador: raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
Secretário de articulação da cidadania em exercício

Protocolo: 773209

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

termo de dispensa de Licitação nº. 01/2022-seac
Processo Nº 2021/1270539
a secretaria estratÉGica de estado de articULaÇÃo da ci-
dadaNia –seac, por meio de seu ordenador, usando das atribuições legais, 
tendo como razão de convencimento o Parecer Jurídico n°. 019/2022-NUJUr, 
juntado aos autos do Processo no 2021/1270539, rESolVE:
aUToriZar, por meio de dispensa de licitação, para contratação de em-
presa especializada na prestação de serviços de propaganda volante (car-
ro som), para divulgar, sob demanda, as ações e serviços prestados no 
âmbito do Programa Territórios pela Paz – TERPAZ, com fundamento nos 
ditames insculpidos na lei federal no 8.666/93. art. 24, inciso V, confor-
me proposta de preço apresentada por EliSSaNdro GoMES dE fariaS 
832410274498, pessoa jurídica inscrita no cNPJ: 13.121.071/0001-94, no 
valor global de r$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), dotação 
orçamentária: Und. orçamentária: 76101 - Sec. Estratégica de Estado de 
articulação e cidadania, função: 08 - assistência Social, Sub-função: 244 
– Assistência Comunitária, Programa: 1500 – Cidadania, Justiça e Direitos Hu-
manos, Proj. Atividade: 8591 – Articulação para Ações de Cidadania, Natureza 
Despesa: 339039 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, Fonte Recurso: 
0101 - recursos ordinários, ação: 263486, Plano interno: 1050008591c
Belém/Pa, 14 de março de 2022.
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
Secretário de articulação da cidadania em Exercício

Protocolo: 773192
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ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
a secretaria estrateGica de estado de articULaÇÃo da ci-
dadaNia –seac, por meio de seu ordenador, usando das atribuições legais, 
tendo como razão de convencimento o Parecer Jurídico n°. 019/2022-NUJUr, 
juntado aos autos do Processo no 2021/1270539, rESolVE:
raTificar a despesa, nos termos do art. 26 da lei nº. 8.666/93, por meio 
de dispensa de licitação nº. 01/2022-SEac, para contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de propaganda volante (carro som), 
para divulgar, sob demanda, as ações e serviços prestados no âmbito do 
Programa Territórios pela Paz – TERPAZ, com ELISSANDRO GOMES DE FA-
riaS 832410274498, pessoa jurídica inscrita no cNPJ: 13.121.071/0001-
94, no valor global de r$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), 
dotação orçamentária: Und. orçamentária: 76101 - Sec. Estratégica de 
Estado de articulação e cidadania, função: 08 - assistência Social, Sub-
Função: 244 – Assistência Comunitária, Programa: 1500 – Cidadania, Jus-
tiça e Direitos Humanos, Proj. Atividade: 8591 – Articulação para Ações 
de Cidadania, Natureza Despesa: 339039 – Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica, fonte recurso: 0101 - recursos ordinários, ação: 263486, 
Plano interno: 1050008591c.
Belém/Pa, 14 de março de 2022.
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
Secretário de articulação da cidadania em Exercício

Protocolo: 773194

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

Portaria
.

Portaria Nº 049/2022-Gs/sePLad, de 07 de MarÇo de 2022
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 
04 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial nº 34.051 de 05 de 
dezembro de 2019,
r E S o l V E:
art. 1º. Tornar sem efeito a PorTaria Nº 011/2022-GS/SEPlad.de 17/01/2022.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNSiTraÇÃo, 07 dE 
MarÇo dE 2022
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração
Portaria Nº 050/2022-Gs/sePLad, de 07 de MarÇo de 2022
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 
04 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial nº 34.051 de 05 de 
dezembro de 2019 e,
coNSidEraNdo que a empresa licitante G.N.r.l.T.d.a, participante do 
Pregão Eletrônico SEPlad/dGl/SrP nº 05/2020, descumpriu regras edi-
talícias, não obedecendo ao prazo determinado para entrega do produto;
coNSidEraNdo o disposto no art. 79, inciso i, da lei nº 8666/93, art. 111 
§§ 1º, 2º, 3º e 4º da lei Estadual nº 8.972, de 13 de janeiro de 2020; e, 
ainda, o art. 5º da lei 12.846 de 01/08/2013,
r E S o l V E:
art. 1º. dESiGNar os servidores, carloS BENJaMiN dE SoUZa GoN-
ÇalVES, Técnico em Gestão de informática, matrícula nº 571756312/1, 
laZaro MarTiNS BarBoSa, assistente administrativo, matrícula nº 
3254410/1,SEVEriNo JoSE SilVa doS SaNToS, Técnico em Gestão Públi-
ca, matrícula nº 55590290/2 para, sob a presidência do primeiro, integra-
rem a comissão Especial de Procedimento Sancionatório visando à apura-
ção de eventuais responsabilidades administrativas descritas no Processo 
nº 2021/1338496, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos 
que emergirem no curso dos trabalhos.
art. 2º. Estabelecer o prazo de 120 (cento e vinte dias) dias para a conclusão 
dos trabalhos da referida comissão, sem prejuízo da prorrogação prevista no 
§ 4º do art. 111 da lei Estadual nº 8.972, de 13 de janeiro de 2020.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se,
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 07 dE 
MarÇo dE 2022
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 772940

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 0232/2022-daF/sePLad, de 16 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 
novembro 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 o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/266460,
rESolVE:
coNcEdEr à servidora iNaH ToBiaS SilVEira, id. funcional nº 28118/1, 
ocupante do cargo de Técnico d, lo tada na diretoria de Planejamento Estra-

tégico, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 06 de abril a 05 de 
maio de 2022, referente ao triênio 09/08/2016 a 08/08/2019 (1ª etapa).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 16 dE 
MarÇo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 772889
Portaria Nº 0214/2022-daF/sePLad, de 16 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 
novembro 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 o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/301860,
rESolVE:
coNcEdEr à servidora Maria JoSÉ SilVa araÚJo, id. funcional nº 
3252990/1, ocupante do cargo de Técnico c, lo tada na coordenadoria de 
Execução orçamentária, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período 
de 16 de maio a 14 de junho de 2022, referente ao triênio 17/03/2010 a 
16/03/2013 (1ª etapa).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 16 dE 
MarÇo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 772891
Portaria Nº 239/2022-daF/sePLad, de 16 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 
novembro 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 o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/307397,
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor raiMUNdo SaNToS SoUZa, id. funcional nº. 
26280/1, ocupante do cargo de auxiliar de Serviços Gerais, lo tado na co-
ordenadoria de logística e Gestão, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no 
período de 10 de maio de 2022 a 08 de junho de 2022, referente ao triênio 
01/01/2013 a 31/12/2015 (1ª etapa).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 16 dE 
MarÇo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 773025
Portaria Nº 0243/2022-daF/sePLad, de 17 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 
novembro 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 o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/285345,
rESolVE:
coNcEdEr à servidora Maria EdNa crESPo SilVa, id. funcional nº 
1457/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, lo tada na coor-
denadoria de compras Governamentais, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, 
no período de 01 de junho a 30 de junho de 2022, referente ao triênio 
01/06/2014 a 31/05/2017 (1ª etapa).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 
17 dE MarÇo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 773250

coNtrato
.

terMo de coNtrato Nº. 08/2022 – sePLad
coNtrataNte: secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e ad-
MiNistraÇÃo, com sede na Travessa do chaco nº. 2350, Bairro do Mar-
co. Belém/Pa, inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01
coNTraTada: Empresa GoMES coNSUlToria E SiSTEMaS EirEli, inscri-
ta no cNPJ/Mf sob o nº. 22.051.724/0001-05, estabelecida na av. Gover-
nador José Malcher, nº. 153, sala 12. cEP: 66040-281, Belém/Pa
oBJETo: a contratação de assinatura de licenças de uso do software para a 
realização de reunião on-line (webconferência) e de seminários, palestras, 
apresentações, cursos, aulas e eventos pela internet, sem limite de tempo 
e com possibilidade de gravação das reuniões com boa qualidade de som 
e imagem em nuvem, para atender a demanda da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Administração do Pará - SEPLAD, conforme especificações 
estabelecidas no Termo de referência, anexo do Edital.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.126.1508.8238 - Gestão da Tecnologia da infor-
mação e comunicação
Natureza de Despesa: 33.90.40 – Serviço de Tecnologia da Informação e 
Comunicação – PJ
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fonte: 0101000000
origem dos recursos: Tesouro Estadual
ViGÊNcia: de 12 (doze) meses a partir de 15/03/2022 à 14/03/2023
daTa da aSSiNaTUra: 15/03/2022
ordENadora: HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 772980

terMo aditiVo a coNtrato
.

5º terMo aditiVo ao coNtrato Nº.  11/2018/sePLad
coNtrataNte: secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e ad-
MiNistraÇÃo, com sede na Travessa do Chaco nº 2350 – Bairro do 
Marco. Belém/Pa., inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01.
coNTraTada: Nc coMÉrcio, SErV. E locaÇÃo dE MáQUiNaS E EQUi-
PaMENToS EirEli, empresa estabelecida na avenida roberto camelier, n° 
439. cEP: 66033-640, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 08.016.893/0001-75.
oBJETo do adiTiVo: correção de valores constantes nas cláusulas Ter-
ceira e Quinta, do 4º Termo aditivo ao contrato nº 11/2018-SEPlaN
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.122.1297.8338 – Operacionalização das Ações Administrativas
Programa de Trabalho: 04.121.1508.8890 – Fortalecimento Gestão Municipal
Natureza de Despesa: 33.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção
fonte: 0101006355
origem dos recursos: Tesouro Estadual
Valor Estimado no período: r$ 273.990,00 (duzentos e setenta e três mil, 
novecentos e noventa reais)
daTa da aSSiNaTUra: 16/03/2022
ordENadora: Íris alves Miranda Negrão
diretora de administração e finanças - daf/SEPlad

Protocolo: 772957

diÁria
.

Portaria Nº 218/2022-daF/sePLad, de 15 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 
novembro 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 o art. 145 da lei nº 5.810, de 24/01/1994;
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2022/280546 de 09.03.2022,
r E S o l V E:
I – Autorizar a servidora Gabriela couteiro duarte id. 5926863/4 ocu-
pante do cargo de diretor, a viajar para Brasília/df, no período de 22 a 
24.03.2022, para participar do Xi congresso coNSad de Gestão Pública 
na referida cidade, lotada na Secretaria de Estado de Planejamento e ad-
ministração, conforme solicitação de diárias.
II – Conceder, de acordo com as bases legais vigentes 2 e ½ (duas e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 15 dE 
MarÇo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 219/2022-daF/sePLad, de 15 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 
novembro 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 o art. 145 da lei nº 5.810, de 24/01/1994;
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2022/280660 de 09.03.2022,
r E S o l V E:
I – Autorizar a servidora Ana Paula Souza Sodré Id. 57195302/1 ocupante 
do cargo de agente administrativo/Gerente, a viajar para Brasília/df, no 
período de 22 a 24.03.2022, para organizar o Stand de apresentação de 
Secretário de Estado de Planejamento e administração no Xi congresso 
coNSad de Gestão Pública na referida cidade, lotada na Secretaria de 
Estado de Planejamento e administração, conforme solicitação de diárias.
II – Conceder, de acordo com as bases legais vigentes 2 e ½ (duas e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 15 dE 
MarÇo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 222/2022-daF/sePLad, de 15 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 
novembro 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 o art. 145 da lei nº 5.810, de 24/01/1994;
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2022/298129 de 14.03.2022,
r E S o l V E:
I – Autorizar ao servidor Ricardo Nunes da Silva Id. 5112460/1 ocupante 
do cargo de Técnico em Gestão Pública, a viajar para Brasília/df, no pe-
ríodo de 22 a 24.03.2022, para participar do Xi congresso coNSad de 
Gestão Pública na referida cidade, lotado na Secretaria de Estado de Pla-
nejamento e administração, conforme solicitação de diárias.
II – Conceder, de acordo com as bases legais vigentes 2 e ½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 
15 dE MarÇo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Portaria Nº 223/2022-daF/sePLad, de 15 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 
novembro 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 o art. 145 da lei nº 5.810, de 24/01/1994;
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2022/281107 de 09.03.2022,
r E S o l V E:
I – Autorizar a servidora Thainná Magalhães de Alencar Vieira Id. 5903372/4 
ocupante do cargo de Secretária adjunta de Gestão de Pessoas, a viajar 
para Brasília/df, no período de 22 a 24.03.2022, para participar no 121º fó-
rum Nacional de Secretários Estaduais de administração e no Xi congresso 
coNSad de Gestão Pública na referida cidade, lotada na Secretaria de Estado 
de Planejamento e administração, conforme solicitação de diárias.
II – Conceder, de acordo com as bases legais vigentes 2 e ½ (duas e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 15 dE 
MarÇo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 238/2022-daF/sePLad, de 16 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 
novembro 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 o art. 145 da lei nº 5.810, de 24/01/1994;
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2022/283736 de 10.03.2022,
r E S o l V E:
I – Autorizar a servidora Priscila Rosele de Lima Pinheiro Id. 8014445/1 
ocupante do cargo de assessora, a viajar para Brasília/df, no período de 21 
a 25.03.2022, para da Suporte ao Setor de Eventos e comunicação durante 
o evento no Xi congresso coNSad de Gestão Pública na referida cidade, 
lotada na Secretaria de Estado de Planejamento e administração, conforme 
solicitação de diárias.
II – Conceder, de acordo com as bases legais vigentes 4 e ½ (quatro e 
meia) diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 
16 dE MarÇo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 773441

FÉrias
.

Portaria Nº 240/2022-daF/sePLad, de 17 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 
novembro 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, ainda, os termos do Processo: 2022/310824 de 16/03/2022.
rESolVE:
EXclUir da Portaria nº.209/2022-daf/SEPlad de 15/03/2022, publi-
cada no doE nº.34.894 de 16/03/2022, referente à concessão de férias 
da servidora Marcia do Socorro PErEira SEGUiNS id. funcional nº 
6037119/1, ocupante do cargo de agente administrativo.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 17 dE 
MarÇo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 772975
Portaria Nº 235/2022-daF/sePLad, de 16 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 
novembro 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: 2021/1129210 de 07/10/2021.
rESolVE:
coNcEdEr 18 (dezoito) dias de férias regulamentares à servidora claU-
dia NaZarE MEdEiroS da SilVa id. funcional nº 5127793/4, ocupante 
do cargo de Gerente, lo tada na coordenadoria de Saúde ocupacional e 
Segurança do Trabalho – CSOS/DSO/SEPLAD, no período de 25 de abril 
de 2022 a 12 de maio de 2022, referente ao período aquisitivo de 01 de 
janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 16 dE 
MarÇo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 772888
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oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº. 55/2022-dsP/sePLad, de 16 de MarÇo de 2022
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, nos 
termos do decreto Governamental de 04 de dezembro de 2019, publicado 
no Diário Oficial do Estado nº 34.051, de 05 de dezembro de 2019;
coNSidEraNdo os termos do decreto nº 2.066, de 13 de dezembro de 
2021, que dispõe sobre a atualização de dados cadastrais dos agentes pú-
blicos ativos vinculados ao Poder Executivo do Estado do Pará,
rESolVE:
Art. 1º Instituir a Comissão de Atualização Cadastral e fixar diretrizes para 
a realização da atualização cadastral dos agentes públicos ativos vincula-
dos aos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado do Pará.
art. 2º a comissão de atualização cadastral será composta pelos seguintes 
membros titulares:
i - JacKSoN NEY raMoS Garcia, matrícula n° 55587792 - Membro Titular;
ii - MilToN ModESTo fiGUEirEdo JUNior, matrícula nº 305669 - Membro Titular;
iii - cláUdia criSTiNa do ValE GUZZo matrícula n° 345 - Membro Titular;
Parágrafo único. Serão suplementes os servidores abaixo nominados:
iV - carloS EdUardo GoMES BENTES matrícula n° 5718972-1 - Membro Suplente;
V - lUciENE SilVa NUNES, matrícula n° 55588881 - Membro Suplente.
art. 3º a atualização cadastral é de caráter obrigatório e será realizada no 
período de 22 de março a 19 de junho de 2022.
art. 4º o procedimento de atualização cadastral dos dados pessoais e fun-
cionais do agente público será realizado por meio de formulário on-line 
durante o período previsto no art. 3º desta Portaria.
§ 1º o formulário on-line será disponibilizado no sítio https://atualizacao-
cadastral.seplad.pa.gov.br/login.php.
§2º concluído o preenchimento do formulário pelo agente público, será 
emitido protocolo de recebimento das informações para cada vínculo onde 
esteja em efetivo exercício.
art. 5º À Unidade de Gestão de Pessoas do órgão ou entidade de origem 
do agente público compete a validação e o registro no Sistema integrado 
de recursos Humanos (SiGirH) dos dados relativos à atualização cadastral 
dos agentes públicos, além de outras atribuições para o atendimento da 
atualização cadastral.
Parágrafo único: os arquivos digitalizados de documentos comprobatórios 
que serão anexados no sistema de atualização cadastral deverão ser em 
formato “Pdf” de tamanho máximo 2,0 MB.
art. 6º o prazo previsto no art. 3º desta Portaria, a critério da Secretária 
de Estado de Planejamento e administração, poderá ser prorrogado por mais 
30 (trinta) dias, a partir de solicitação da comissão de atualização cadastral, 
acompanhada de relatório de andamento da atualização cadastral.
art. 7º. concluído o prazo previsto nesta Portaria de realização da atu-
alização cadastral, incluída a prorrogação, se for o caso, os órgãos e as 
entidades, deverão validar as informações, conforme seu quantitativo de 
agentes públicos, observados os seguintes prazos:
I – órgãos com quantitativo de até 1.000 agentes públicos, prazo máximo 
de 30 (trinta dias).
II – órgãos com quantitativo entre 1.001 até 2.999 agentes públicos, prazo 
máximo de 60 (sessenta dias).
III – órgãos com quantitativo acima de 3.000 agentes públicos, prazo má-
ximo de 90 (noventa dias).
art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 16 de 
março de 2022.
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 773357
eXtrato de terMo de aFetaÇÃo de BeM iMÓVeL

iNstitUiÇÃo aFetadora: secretaria de estado de 
PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo – sePLad

iNstitUiÇÃo aFetada: secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto aGroPecUÁrio e da Pesca – sedaP

oBJETo: formalizar a afetação e a transferência de administração do imó-
vel, medindo213,65 m² de área de terreno, pertencente ao Estado do Pará, 
localizado na Travessa 15, s/n°., Município de Soure/Pa, e cadastrado no 
Sistema de Patrimônio imobiliário do Estado sob o rPi nº 1240 à Secre-
taria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca - SEdaP, 
cabendo a partir da data deste documento, a responsabilidade decorrente 
do uso e posse do referido bem imóvel, conforme os termos do Processo 
Eletrônico nº 2022/684518.
aSSiNaTUra:
HaNa GHaSSaN TUMa, Secretária de Estado de Planejamento e administração.
GIOVANNI CORRÊA QUEIROZ – Secretário de Estado de Desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca.
daTa da aSSiNaTUra: 15/02/2022

Protocolo: 773365

Portaria Nº 69, de 17 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° 2230, de 17/03/2022.
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 69, de 17 de MarÇo de 2022

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

desPesa

FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

SEdaP

investimentos 0,00 0,00 204.580,00 0,00 204.580,00
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
 0306 0,00 0,00 204.580,00 0,00 204.580,00

GESTÃo
ProdEPa

investimentos 0,00 0,00 18.022.374,86 0,00 18.022.374,86
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
 0101 0,00 0,00 242.700,00 0,00 242.700,00
 0301 0,00 0,00 14.593.634,86 0,00 14.593.634,86

outras despesa de 
investimentos

 0101 0,00 0,00 440.000,00 0,00 440.000,00

 0301 0,00 0,00 2.746.040,00 0,00 2.746.040,00

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

cPH
investimentos 0,00 0,00 140.900,93 0,00 140.900,93

obras e instalações

 0101 0,00 0,00 140.900,93 0,00 140.900,93

PolÍTica Social
crS - castanhal
investimentos 0,00 0,00 78.278,00 0,00 78.278,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0103 0,00 0,00 78.278,00 0,00 78.278,00
fEaS

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

fES
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00

Hol
investimentos 0,00 0,00 8.118.875,55 0,00 8.118.875,55

outras despesa de 
investimentos

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0301 0,00 0,00 8.118.875,55 0,00 8.118.875,55
SESPa

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 629.996,40 0,00 629.996,40

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0386 0,00 0,00 629.996,40 0,00 629.996,40

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

fcP
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

despesas ordinárias

 0301 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00



22  diário oficial Nº 34.897 Sexta-feira, 18 DE MARÇO DE 2022

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2022
JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 0,00 204.580,00 0,00 204.580,00

SEdaP
 0306 0,00 0,00 204.580,00 0,00 204.580,00

ciência, Tecnologia 
e inovação 0,00 0,00 14.257.991,00 0,00 14.257.991,00

ProdEPa
 0101 0,00 0,00 440.000,00 0,00 440.000,00
 0301 0,00 0,00 13.817.991,00 0,00 13.817.991,00

cultura 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
fcP
 0301 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

direitos Socioas-
sistenciais 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

fEaS
 0101 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

Governança 
Pública 0,00 0,00 3.764.383,86 0,00 3.764.383,86

ProdEPa
 0101 0,00 0,00 242.700,00 0,00 242.700,00
 0301 0,00 0,00 3.521.683,86 0,00 3.521.683,86

infraestrutura e 
logística 0,00 0,00 140.900,93 0,00 140.900,93

cPH
 0101 0,00 0,00 140.900,93 0,00 140.900,93

Saúde 0,00 0,00 9.727.149,95 0,00 9.727.149,95

crS - castanhal

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0103 0,00 0,00 78.278,00 0,00 78.278,00

fES
 0101 0,00 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00

Hol
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0301 0,00 0,00 8.118.875,55 0,00 8.118.875,55
SESPa

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0386 0,00 0,00 629.996,40 0,00 629.996,40

FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 0,00 1.773.600,93 0,00 1.773.600,93

0103 - fES - recursos 
ordinários 0,00 0,00 78.278,00 0,00 78.278,00

0301 - recursos ordinários 0,00 0,00 25.558.550,41 0,00 25.558.550,41
0306 - recursos Provenientes 
de Transferências - convênios 

e outros
0,00 0,00 204.580,00 0,00 204.580,00

0386 - Saúde/assistência 
(SUS/SUaS) 0,00 0,00 629.996,40 0,00 629.996,40

ToTal 0,00 0,00 28.245.005,74 0,00 28.245.005,74

Portaria Nº 70, de 17/03/2022 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.496, de 11 de janeiro de 
2022, lei orçamentária anual - loa 2022.
rESolVE:
i - alterar a Modalidade de aplicação no valor de r$ 1.560.524,82 (Hum 
Milhão, Quinhentos e Sessenta Mil, Quinhentos e Vinte e Quatro reais e 
oitenta e dois centavos), na(s) dotação(ões) da(s) natureza(s) de despe-
sa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), conforme o artigo 5º, § 2º da lei 
nº 9.292, de 19 de julho de 2021 - ldo 2022, da forma abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

562012112615088238 - iTErPa 0301 339040 1.560.524,82

ToTal 1.560.524,82

ii - Para seu atendimento reduzir em igual valor a Modalidade de aplicação 
da(s) dotação(ões) da(s) natureza(s) de despesa(s) da(s) mesma(s) ativi-
dade(s) e projeto(s), da forma abaixo discriminada(s):

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

562012112615088238 - iTErPa 0301 339140 1.560.524,82

ToTal 1.560.524,82

iii - 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

Portaria Nº 71, de 17 de MarÇo de 2022 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2115, de 13 de janeiro de 2022, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segu-
ridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2022.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 563.523,10 (Quinhentos e Sessenta e Três 
Mil, Quinhentos e Vinte e Três reais e dez centavos), a quota do primeiro 
quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) 
orçamentária(s), 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 71, de 17 de MarÇo de 2022

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

desPesa

FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

SUBordiNadoS ao 
GoVErNo do ESTado

fUNPGE

outras despesas 
correntes 563.523,10 0,00 0,00 0,00 563.523,10

contrato Estimativo
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) PGE
 0340 563.523,10 0,00 0,00 0,00 563.523,10

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2022
JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

Governança 
Pública 563.523,10 0,00 0,00 0,00 563.523,10

fUNPGE
ProViSÃo rEcE-
Bida do(a) PGE

 0340 563.523,10 0,00 0,00 0,00 563.523,10

FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL
0340 - recursos Próprios do 

fundo Especial da Procuradoria 
Geral do Estado

563.523,10 0,00 0,00 0,00 563.523,10

ToTal 563.523,10 0,00 0,00 0,00 563.523,10

Protocolo: 773452

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 

e deFesa sociaL
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 
sUPerior da carreira PoLiciaL de deLeGado 

de PoLÍcia ciViL – dPc
coNcUrso PÚBLico c – 206

editaL N° 60/2022-sePLad/PcPa, 17 de MarÇo de 2022
  reiNteGraÇÃo No coNcUrso - sUB JUdice
A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – SE-
PLAD e a POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ – PCPA, no uso de suas atribui-
ções legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, e demais dispo-
sições legais aplicáveis, TorNaM PÚBlica a rEiNTEGraÇÃo ao coNcUrSo 
PÚBlico c-206 - SUB JUdicE, conforme as seguintes disposições:
art. 1° fica divulgado, em cumprimento à decisão judicial proferida nos au-
tos descrito abaixo, a reintegração da candidata ao certame - Sub judice:
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 401 - deLeGado de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo aUtos Nº

Wendy Wanessa Braga Noronha 4120023877 0805967-30.2022.8.14.0301

I – A candidata deverá acompanhar as próximas publicações no Diário Ofi-
cial do Estado do Pará e no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br .
art. 2º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 17 de março de 2022.
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

Protocolo: 773453

Portaria Nº. 057/2022-Gs-sePLad, de 16 de MarÇo de 2022
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Governa-
mental de 04 de dezembro de 2019, publicado no doE no 35.051 de 05 de 
dezembro de 2019 e,
coNSidEraNdo as disposições contidas na lei nº 7.197, de 09 de setem-
bro de 2008, que institui o auxílio-alimentação no âmbito da administração 
direta, autárquica e fundacional e dá outras providências, e o estabelecido 
no art. 1º do decreto nº 1.298, de 23 de setembro de 2008, que regula-
menta a lei nº 7.197, de 09 de setembro de 2008,
rESolVE:
art. 1º - fica estabelecido o valor de r$ 1.000,00 (um mil reais) a título 
de auxílio-alimentação a todos os servidores públicos estaduais da ad-
ministração direta, autárquica e fundacional que atualmente recebem o 
benefício abaixo desse valor.
Art. 2º - Os valores fixados nesta portaria possuem efeitos a partir do mês 
de abril, tendo o mês de março como referência de apuração dos dias tra-
balhados para o pagamento do auxílio-alimentação.
art. 3º os integrantes do Quadro Suplementar em Extinção de que trata o 
anexo V da lei nº 7.593, de 28 de dezembro de 2011 receberão vale-ali-
mentação no mesmo valor estabelecido no art. 1º desta Portaria.
art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efei-
tos financeiros a partir de 1º de abril de 2022.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 
16 dE MarÇo dE 2022.
HaNa GHaSSaN TUMa
SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo

Protocolo: 773454

GoVerNo do estado do ParÁ 
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo 
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 

e deFesa sociaL 
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa 

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 
sUPerior das carreiras 

PoLiciais de iNVestiGador de PoLÍcia ciViL, de 
escriVÃo de PoLÍcia ciViL e PaPiLoscoPista. 

coNcUrso PÚBLico c – 207 
editaL Nº 49/2022-sePLad/PcPa, 15 de MarÇo de 2022 

 HoMoLoGaÇÃo da MatrÍcULa No cUrso de 
ForMaÇÃo ProFissioNaL

A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – SE-
PLAD e a POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ – PCPA, no uso de suas 
atribuições legais, torNaM PÚBLica a homologação da matricula 
no Curso de Formação Profissional e a divulgação dos candidatos 
que não efetuaram matrícula, conforme os termos dos editais nºs 
01/2020 e 47/2022, do concurso Público no c-207.
1. da HoMoLoGaÇÃo da MatrÍcULa dos caNdidatos No cUr-
so de ForMaÇÃo ProFissioNaL (1ª coNVocaÇÃo)
1.1 fica divulgada no aNeXo i deste Edital, a relação dos candidatos ins-
critos às vagas da ampla concorrência que tiveram a matrícula homologada 
no Curso de Formação Profissional.
1.2  fica divulgada no aNeXo ii deste Edital, a relação dos candidatos 
inscritos às vagas reservadas às Pessoas com Deficiência que tiveram a 
matrícula homologada no Curso de Formação Profissional.
2. da desistÊNcia, NÃo coMPareciMeNto Para MatrÍcULa oU 
iNdeFeriMeNto da MatrÍcULa
2.1 fica divulgada no aNeXo iii deste Edital a relação dos candidatos 
inscritos às vagas da ampla concorrência que desistiram da matrícula no 
Curso de Formação Profissional.
2.2 fica divulgada no aNeXo iV deste Edital, a relação dos candidatos 
inscritos às vagas reservadas às Pessoas com Deficiência que desistiram da 
matrícula no Curso de Formação Profissional.
2.3 fica divulgada no aNeXo V deste Edital a relação dos candidatos ins-
critos às vagas da ampla concorrência que não compareceram à matrícula 
no Curso de Formação Profissional.
2.4 fica divulgada no aNeXo Vi deste Edital, a relação dos candidatos 
inscritos às vagas reservadas às Pessoas com Deficiência que não compa-
receram à matrícula no Curso de Formação Profissional.

2.5 fica divulgada no aNeXo Vii deste Edital a relação dos candidatos 
inscritos às vagas da ampla concorrência que tiveram a matrícula indeferi-
da no Curso de Formação Profissional.
3.Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 15 de março de 2022.
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

*Republicado por ter saído com incorreções no Diário Oficial do 
estado nº 34.894 de 16.03.2022.

aNeXo i 

401 - iNVestiGador de PoLÍcia ciViL
adriana cerqueira chaves 4130106526 277

adriano Magalhães da Paixão e Silva 4130070556 239
adson ferreira da Silva 4130119735 326

agnes Kaori Yoshimoto Batista 4130037323 210
airton arcanjo Junior 4130125840 357

alecsander Pereira Mateus 4130005347 123
alex fabricio de andrade Silva 4130067588 403

alex Wilton Sousa ramos 4130045500 286
aline Barros de oliveira  4130089115 132
allan Jardim de oliveira 4130123830 40

aloisio Brito chaves Junior  4130003415 197
alysson Viana Guedes 4130009720 382

amós cavalcante Tomaz 4130104813 163
ana Paula Paes Pinheiro  4130084846 95
ana Paula Silva de Sousa 4130130284 296

ana Paula Soares lima feio 4130056635 432
ana claudia de azevedo Banhos 4130111121 52

ana flavia cortina 4130009566 149
ana Gabriela ferreira Miranda 4130002618 107

ana Hélia Silva luz 4130061931 488
ana Natalia de Moraes alves 4130026472 181
ana Paula assunção Gama 4130087995 2
ana Paula de Sousa caland 4130028670 387

anderson Brito de Melo  4130108900 155
andre luiz Marafao 4130051575 408

andré Safar cardinalli dos Santos 4130120954 89
andrea Virginia da rocha Val 4130050051 216

andreson costa dos Santos Souza 4130049922 476
andressa Barbosa Silva 4130137012 140

andressa dos Santos Silva 4130038993 110
andressa larissa Sousa Picanço 4130065399 375

andrew Vieira Bastos 4130010882 454
angélica cristina Moreira Madruga 4130136909 165
anna caroline costa de rezende 4130002842 413

anthony Yohanson costa Sampaio 4130126224 411
antonio de Sousa Macedo Neto 4130086843 469
aquino ferreira Passinho Junior 4130014424 193

ariane alcantara da Silva 4130066632 253
arnoldo Souza Melo 4130001889 94
arthur Barros Santos 4130053097 290

arthur Bezerra de oliveira 4130111025 456
arthur dias Souza Santos 4130047038 153
arthur Soares Guimarães 4130105392 173

artur Henrique de Souza filho 4130084251 458
artur Galindo rezende 4130098027 25

audiélizer da Silva coelho 4130018419 187

augusto rodrigo Vinhote do Nascimento 4130114911 160

augustus Bonadiman 4130041415 332

ayala Eduardo Salazar 4130007851 446
aynna raira lima de Sousa 4130013853 474
Barbara Madureira Neiva 4130084607 308
Bárbara Moraes costa 4130077756 195

Bethânia campos Gonçalves 4130119767 228
Bianca Pereira de almeida 4130063739 457

Brenda Karine Silva rodrigues Mendes 4130065973 293
Brendo Bentes Bandeira 4130015028 42

Breno Bezerra Silva 4130017043 127

Breno Nascimento de Sousa 4130017356 451
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Brisa dos Santos leite 4130116428 221
Bruna de oliveira Bilheiro 4130005226 143
Bruno fonseca da Silva 4130104049 215
Bruno indiani camaz 4130050640 268
Bruno Melo ribeiro 4130097362 222

Bruno Moura Tayano dias 4130056599 365
Bruno Paulo Pinheiro 4130121721 147

Bruno Pereira da Silva 4130053499 478
caio Mendonca Martins 4130100156 444

caio roberto Paulino Marques 4130037597 226
camila Toledo ribeiro Sathler 4130078426 236

carina Guedes cordeiro 4130063295 421
carla Pereira de oliveira 4130003018 259

carlos augusto rodrigues rebelo 4130109364 36
carlos Eduardo dos Santos Guedes 4130071475 190

carlos Procópio Vieira freitas 4130000635 241
carlos Tadeu de alencar Barreira Junior 4130029619 386

carolina Morgana frança Pamplona 4130123537 455
cassiano Edson Silva de Sousa 4130053031 374

cassio augusto Nascimento Nogueira 4130106406 144
cayque dos Santos lima 4130046899 192
cinthia Bastos Quaresma 4130031284 57

clemerson ferreira dos Santos 4130108128 225
clemesson clayver costa azevedo 4130024863 289

daniel carvalho ferreira 4130018573 304
daniel faro lobato 4130007291 297

daniel fernando de Souza Machado 4130050733 294
daniel Gibsom lavor dos Santos 4130004969 135

daniel Paiva Pinto 4130017430 106
daniel Thiago Motta da Silva 4130047536 265

danilo de araujo Morais 4130055968 320
danilo leal arcoverde 4130005961 301
débora lopes farias 4130052614 114

debora Nascimento lima 4130053185 341
deivison Soares Meninea 4130079010 43

diéce costa diniz 4130011792 416
diego andré fernandes Siqueira 4130024127 8

diego cabral Teixeira 4130051417 69
diego da costa 4130101719 240

diego Moreira de figueiredo 4130022433 19
diego rodrigo figueiredo Pinheiro 4130093733 487

diemerson ferreira de Sousa 4130117601 464
dikran Sarkissian Silva 4130020231 146
Eder Moreira duarte 4130118427 191
Edson de lima Jota 4130131852 75

Eduarda Sousa de araújo 4130051261 217
Eduardo Borborema de Moraes Júnior 4130079677 371

Eduardo reis da Silva filho 4130047367 200
Egnaldo liarte Gomes 4130039143 431

Elane do Socorro oliveira Mendonca 4130050592 122
Elder Monteiro do Nascimento 4130012977 174
Eliandra Xavier Nascimento 4130054886 235

Eliano Graca de oliveira 4130052960 391
Eliel de Souza oliveira 4130041030 227

Elisson ciro chiarini de Moura 4130091428 414
Elizete Sabino Martins 4130106822 203

Elquias ferreira da Silva 4130005669 256
Elton davi Soares ferreira 4130015045 362
Elyonay Barros alexandrino 4130055025 472
Emanoelle Nazaré Vinhas 4130044517 470

Emanuela Herondina rodrigues 4130105017 158
Emilly celeste lobo da conceição 4130004472 102

Erica raissa rodrigues alves 4130132177 176
Erik luciano de Brito andrade 4130011444 379
Erika Quiel dos Santos Silva 4130099900 313

Estevão felipe Silva da cunha 4130041400 422
Etyenne Gabriela rodrigues da Silva 4130024145 234

Eugênio Paceli carvalho Miranda Segundo 4130082549 108
Eunice Brandao de Sousa ferreira 4130013505 264

Evando Emerson lopes Santana 4130131591 338
Evandro da Paixao araujo 4130054862 358
Evelin Maria Brelaz duarte 4130069055 112
Everton Martins de lima 4130090614 223
Eyber domingos alves 4130072271 72

fábio Braz leão 4130078827 164
fábio Enrico ataide lameira 4130121213 152

fabricio Miranda afonso 4130045680 459
fabricio rodrigues Sozar 4130041888 156

felipe Berkamp Martins de Souza 4130047042 273
felipe campos da Silva 4130041924 334

felipe Mendonça de oliveira 4130053229 21
felipe Mileo de almeida 4130021751 34

felippe Henrique rodrigues Santos 4130052370 109
fernanda de Paiva araújo 4130009843 420
fhilipe Barreto dos Santos 4130005992 460
filipe Magno de Medeiros 4130113530 342
flavio Jose cardoso costa 4130096127 211

francisca carolina Sabino Mendes 4130036763 283
francisco alves da Silva Júnior 4130083739 101

francisco das chagas Vale carvalho 4130037924 202
francisco Elivelton costa alcântara 4130054151 479

francisco Erismar de almeida oliveira 4130114923 55
Gabriel de Jesus araujo 4130007131 427

Gabriel Magalhães Monteiro 4130072418 269
Gabriel Nascimento da Silva 4130050800 86

Gabriel ribeiro de araújo 4130102964 477
Gabriel Silva Batista Pinto 4130068235 171
Gabriel Soares cardoso 4130005651 98

Gabrielly ferraz Guimarães Barros 4130036017 83
Gercenildo Sousa Barbosa 4130096708 263

Gilmar Vieira de Jesus 4130013722 364
Giovanni alvaro Teixeira da Mata 4130029157 397

Giovanni Martins delgado 4130068603 468
Giulius José Estefano cavalcante de oliveira 4130109944 214

Glaudson farias costa 4130122309 354
Gregory Yzak cruz dos Santos 4130114447 1

Guilherme carvalho damasceno 4130125211 188
Gustavo arantes rocha 4130081159 348

Gustavo augusto Nogueira dias 4130015001 336
Gustavo fontenele Brito Soares 4130077261 271

Hamilton oliveira da Silva 4130004893 305
Haroldo Vitor Silva da Silva 4130056249 161

Herbert Werner ferreira Haase 4130002989 398
Herbety Thiago Maciel faustino de Sousa 4130026096 178

Hevelyn Mariane cunha Silva 4130008543 439
Hiago lima ferreira 4130056403 327

Hitalo Hamonn de Souza Victor 4130044310 79
Horleans Mendonca freitas 4130011285 437

iago alexandre Maia de azevedo 4130114597 17
igor alexis de Medeiros lacerda 4130001578 46

igor assunção costa 4130066303 312
ingred Melo Marques 4130129860 396

ingrid Karina Gomes de Brito 4130104972 350
iracema ferreira Serradourada 4130076952 58

iran Vitor Barbosa Gomes 4130128141 490
isabela cardoso da Silva 4130035902 489

isabela Maria Miaki Sobreira 4130050306 128
Ítalo Vale Viana 4130029065 11

iury de Sousa aguiar 4130044277 430
ivanilson lobato da costa 4130062012 353
Jaciana araujo da Silva 4130008716 255
Jackson cardori crusaro 4130049181 151

Jalles Moreira rocha dos Santos 4130075852 82
Jamille ferreira Moreira 4130034282 392
Janielson da Silva lima 4130022391 486

Jeferson costa de oliveira 4130020835 390
Jefferson Cabral Luiz 4130110612 441

Jefferson da Silva Rodrigues 4130042270 182



diário oficial Nº 34.897   25Sexta-feira, 18 DE MARÇO DE 2022

Jefferson Douglas da Silva Bezerra 4130065347 12
Jessica lopes da Silva Saraiva 4130021038 442

Jessica Marques dos Santos costa 4130048074 429
Jessyca de araujo rodrigues carvalho 4130048331 409
Jhon anderson do Espirito Santo Silva 4130111288 125

Jion Vitor cavalcante dos Santos 4130014768 407
Joana Elisa lira Martins 4130080583 184

João felipe Sandim da Silva furtado 4130028597 349
João Paulo cunha oliveira Gomes 4130070204 415

Joao Paulo oliveira da costa 4130075472 218
João Victor leite alcântara 4130103593 170

Joao Victor de lacerda lima 4130117380 355
Joao Victor olimpio Esclavazini 4130091027 318

João Vitor fontoura Soares 4130004217 35
Joao Vitor Maia duarte 4130004351 59
Jocimara flores ferreira 4130034311 434

Joelder andrade de campos 4130106701 425
Joelson Barros da Silva 4130102301 275

Jonas Pereira Jovino 4130070335 466
Jonathan Mateus da Silva 4130056081 417

Jorge alejandro Barrancos Bacarreza 4130002519 279
Jorge Pereira Nogueira 4130013489 384

José alipio daibes de Sousa 4130025242 328
José do carmo fernandes Neto 4130056029 14
José leandro de Souza Nunes 4130089562 260

José oscar ferreira damasceno Junior 4130069267 378
José rodrigues Pinheiro Neto 4130101940 400

José Vinnicius rocha de castro 4130106769 88
Joyce lorena da Silva figueira 4130026856 322

Juliana Bezerra carneiro 4130066492 66
Juliana ferreira dos reis 4130099842 406
Juliano rodrigues rossi 4130070212 447

Julio Biasoli Moura 4130014987 212
Júlio césar Pereira de oliveira 4130119630 419

Julio Victor oliveira dantas 4130027072 166
Júlio Wallison de Matos Silva 4130035858 44
Kamar alves da Silva Barbosa 4130045379 359

Kamilla fernandes celtran 4130135911 78
Karol Braga cristo 4130026081 121

Karoline Kelly Teixeira Barreto 4130059762 16
Kelin oliveira 4130055508 299

Kellen Stephanie Barros da Silva 4130091805 402
Klebson Joaquim Marinho da Silva 4130055985 298

laize Borges da Silva 4130123011 237
larissa do Nascimento ribeiro 4130016647 65

larissa freitas faria 4130044818 270
larissa Kollin de Souza ferreira 4130029699 302
layane do Nascimento ribeiro 4130022723 247

laysa chaves Soares 4130023835 96
leandro de araujo freire 4130111110 383

leandro dos Santos Nascimento 4130005114 90
leny cruz Vianna coelho 4130026900 175

leon denis da conceição andre 4130038364 71
leonardo augusto Martins da costa e Silva 4130009864 133

leonardo azevedo Sarturi 4130106391 120
leonardo dos Santos araújo 4130060514 343

leonardo Gonçalves Nogueira 4130063540 266
leonardo Silva lima 4130102863 274

lorenna Borsato Pinheiro 4130020842 395
luan cunha do Vale 4130061711 126

luan Vulcao ranieri Brito 4130104427 438
luane Maués Pereira caldas 4130075090 74

lucas alves da Silva 4130050192 249
lucas dos Santos Nascimento 4130125025 333

Lucas Germano Afiune Machado 4130145906 111
lucas reis Medrado 4130042599 10
lucas Serrano farias 4130034591 201
lucas Silva casadio 4130041988 475

lucian cardoso da costa 4130000364 213

luciano carneiro Bello cavalcanti 4130081315 376
luilma rebelo Nunes 4130050429 482

luiz claudio de oliveira fernandes 4130018374 445
luiz fernando Pessoa dos Santos 4130024171 287

Magdalena dallarosa 4130089823 130
Magno Soares da rocha 4130010810 224
Maiza Passos da Silva 4130067110 436

Manoel Etelberto Borba Neto 4130005269 180
Marcello Morocini Pettena 4130109228 177
Marcelo ferreira camarão 4130079390 179

Márcia lidiane Barreto Martins 4130102652 49
Marco antônio dos reis Magalhães 4130008881 87

Marco augusto da Silva filho 4130067141 6
Marcos rocha da Paz 4130032921 103

Marcus Vinicius dos Santos Monteiro 4130141884 401
Marcus Vinicius lima Santos 4130079052 389
Maria clara da Silva Trindade 4130077284 189

Mariane ferreira avelar 4130066326 80
Mariane cardoso Sousa 4130000957 139

Mário Weine da costa ferreira 4130122734 100
Marla lorena Sousa de Brito 4130084888 381

Marly Macêdo Santos 4130000230 463
Martha Michelle amorim Pinheiro 4130052240 307
Mary Ellen rodrigues dezincourt 4130037354 331

Mateus campos luiz 4130076690 209
Mateus Pereira de Moura 4130104211 325

Mateus Prócion amaral Klautau 4130066184 118
Mateus Souza ferreira 4130108878 115
Matheus alves cardozo 4130046579 30

Matheus calndrini Silva Graim 4130113994 31
Maxwel rodrigues Mendes 4130111506 77

Mayaní Montoril Veiga Siqueira 4130032306 229
Maycon Patrick dias 4130018540 205

Maycon Wendel favacho de oliveira 4130078822 134
Michel Magalhães Moreira 4130016836 207

Milla Keline araujo do Nascimento 4130147648 257
Nadson rodrigues Silva 4130028343 245

Naiana cristina Bueno Silva 4130074138 467
Natan flavio Pedrosa 4130126184 284
Nathalia Silva Toledo 4130108428 418

Nayane da Silva lopes 4130027470 433
Nelson ricardo Tarquinio coutinho Guedes 4130119129 137

Ney Gleidson da Silva Siqueira 4130012086 443
Nilmar de Jesus Pereira 4130100452 258
Pablo de araújo Barbosa 4130065667 45
Patricia carvalho ruggeri 4130001166 185

Patrícia Haueisen dias ruas 4130074528 208
Patrick da Silva Pereira 4130130075 162

Patrick Jose ramos abreu 4130126953 7
Paula Haryadne lima Borges 4130041643 183
Paulo andre Pinheiro Serra 4130057165 243
Paulo Benjamim de Souza 4130066209 233
Paulo cesar rocha da Silva 4130031496 347
Paulo cesar carvalho Vilela 4130011314 47

Paulo Henrique Maltner de carvalho freitas 4130000226 324
Paulo robson Braz Barbosa 4130086859 360

Pedro andre de oliveira Valente 4130119247 356
Pedro Henrique araujo Silva 4130008707 372

Pedro Henrique Paranagua de castro 4130050058 491
Pedro ivo iazpek cunha 4130109106 50

Policiano Borges leal 4130118700 63
Pollyana Barros da Silva Pacheco 4130113074 363

Priscila lima Pereira 4130054774 281
rafael Barbosa Monteiro 4130099337 199
rafael cunha dos Santos 4130074745 317

rafael de figueiredo damazio 4130016867 252
rafael dener azevedo flores 4130001848 93
rafael luiz de araújo freitas 4130111189 198

rai Veloso Santos Silva 4130003911 51
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raianny Moreira Soares 4130038842 206
raiany duarte de lima 4130000117 405

raimundo ivan Nascimento costa 4130084626 138
rander Moura de oliveira 4130013268 68
raphael Nunes da Silva 4130013160 351

ravena araújo Moura rêgo 4130045747 449
rayane Silva Barbosa 4130069553 370

raylene Silva do Nascimento Barroso 4130064424 15
rayrison filipe alves Martins 4130123577 81

rebeca faustino araújo de Sousa 4130023215 242
renan Vieira dos Santos 4130119274 62

renata de Mello leal 4130001408 168
renato Gabriel do Nascimento Gomes 4130061712 97

rennan reis Silva 4130055617 172
rhuan carlos Nunes de oliveira 4130111845 310

ricardo augusto Maia rosa 4130019393 220
ricardo de oliveira leijoto 4130100803 136
ricardo Varela da rocha 4130046306 337
richard da Silva e Silva 4130108190 450

roberia Moura rocha Santos 4130001632 60
roberta cardoso Maia 4130120019 22

roberta Guedes Guilhon cruz 4130033767 481
roberto carlos da Silva Miranda Junior 4130065670 335

rodrigo Monteiro araujo 4130074571 251
rodrigo de Mello Toscano 4130050062 20

rodrigo Monteiro de oliveira 4130069024 448
rodrigo Portal Vasconcelos 4130015338 244
rodrigo Silva de oliveira 4130060172 99
rodrigo Veiga Wildhagen 4130005691 262

rodrigo Vieira Silva 4130053695 116
rogério amando Pereira dias 4130012191 330

rogerio oliveira Gomes da Silva 4130008231 159
romário abreu Santos 4130032580 412

rômulo de carvalho Mourão 4130034547 85
ronnan rerysson lima Nascimento 4130136029 276

ronny Santos alves 4130005985 91
roseanne rollo Nascimento 4130086059 39
rosemary Barbosa ferreira 4130017838 145

Sabrina lima Barbosa 4130006574 131
Safira Canto Pinto Cabral 4130090605 33

Samuel dutra de Morais Júnior 4130085232 473
Samuel Wayne Martins Távora 4130053504 452

Sandra cristina oliveira Nogueira 4130095668 377
Sandrisson lessa ribeiro 4130108427 462

Sara Wilmara de Moraes costa 4130022650 323
Saulo araújo frança 4130056618 340

Sebastião carlos amorim Bentes 4130131365 315
Sediel Johnny almeida cunha 4130048246 288

Shardson Vieira Sousa 4130014293 41
Sidnei Barros dos reis 4130020676 291

Stefano rubens Bezerra de almeida 4130110291 54
Tairo Patrick Pena dos Santos 4130099103 232

Talissama ferreira costa 4130105005 53
Tamires inacio alves de Menezes 4130012054 485

Taylon Michel de Sousa feitosa Pereira 4130118890 309
Thaine Taumaturgo caminha 4130057522 204

Thais almeida de Sousa Severino 4130054687 141
Thais Nascimento lima 4130053223 267
Thales Machado Nunes 4130024791 92

Thalisson costa de Souza 4130036800 339
Thaynan figueiredo 4130066308 366

Thiago de oliveira Uchoa 4130109833 84
Thiago Silva da cruz 4130070175 32

Thiago de castro araújo 4130053046 465
Thiago de Sousa rodrigues 4130013445 345

Thiago Ferrão Schffer 4130031509 104

Thicianne Patrícia Portela ferreira 4130051445 361

Thyago José de castro Patello 4130004109 410

Tiago da Silva 4130020740 278

Tiago Portela chaves 4130065801 13
Túlio Eduardo Martins de freitas 4130003719 67

Túlio Pereira lima Perfeito 4130107355 61
Tyciane Vieira lopes 4130043126 105

Vandson lamar Nunes Gusmão 4130005518 426
Victor da Silva Soares 4130067779 480

Victor Hugo carvalho Monteiro da Silva 4130103733 319
Victor Hugo Martins araújo 4130048678 423

Victor leonardo Bernardino ribeiro 4130117205 295
Vinicius de oliveira Silva de lima 4130080968 394

Vitor Pires de oliveira 4130045517 329
Wallace Pereira cosmo 4130101196 306

Wallison octávio Marques 4130090183 157
Wanderley Madureira Junior 4130023564 64

Wátila da Silva ferreira 4130100412 148
Wellington Soares Pereira filho 4130111572 70

Wemenson assunção Xavier Silva 4130033937 5
Wendell Gonçalves rocha 4130104328 3
Weveson Silva de Sousa 4130078630 4
William Bentes Nogueira 4130119496 248
Wilson Miranda carvalho 4130012172 314
Ydarmes ribeiro cordovil 4130033758 219

Yuri Tapajos felicio 4130009454 150
Yuri Vieira cordeiro 4130115390 344
Yvie leticia Silva 4130003785 272

402 - escriVÃo de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo cLassiFicaÇÃo- 1ª Fase

adan Holiday damasceno Santos 4140126286 94
aila Narjara Zaparole Gonçalves 4140076326 120

ailson José Silva 4140150351 56
albano Gabriel de Pontes loureiro 4140012663 85

alex Mira 4140057038 198
alexander Silva e Silva 4140003835 12
alexandre Melo Pessoa 4140097358 36

aline Santos de Jesus Gomes 4140120071 226
aline ibiapina Saraiva 4140043374 121

amanda olinda cavalcante 4140098803 5
ana carolina dos Santos Monteiro 4140095301 207

ana clara feijao andrade 4140100280 15
ana Paula fonseca Barros 4140001617 13

ana Paula Gomes e Silva Guimarães 4140074109 161
andrezza Silva lima 4140082809 64

anna carolina das Neves Santos 4140090894 124
antonio conceição Peniche Junior 4140047241 92

antônio Jeallyson de freitas Pereira 4140115154 123
antonio Yuri de Matos Sousa 4140058924 9

athos de athayde Passos dos reis 4140010219 98
Beatriz Yumi Sakai dacier lobato 4140120662 106

Bianca Emanoela dos Santos Pereira 4140103308 135
Bluma Barbalho Moreira 4140044237 90
Bruna araujo da rocha 4140046312 224

Bruna Maria araujo dos Santos 4140077175 232
carla Thalita Trindade Santos 4140136282 49

carlos Henrique Silva de almeida 4140001059 144
caroline Bariani cardoso 4140005936 158

cassandra de cassia da cruz rodrigues 4140123545 215
claudia alyne Sousa ramos 4140073083 109

clebson araujo Santos 4140003112 234
cleiton alcântara Bosa 4140025582 202

daniela dos Santos farina 4140048437 233
danielle Marques cabral 4140031771 170

danilo aurora de Sousa e Silva 4140119137 206
davi correia Galeão 4140017500 103

dayana de Nazaré antunes fernandes 4140104700 10
de leone Moreira franklin 4140082133 197
Eline araújo Santos Vieira 4140045758 73
Emanoel da Silva e Silva 4140069430 187
Endyson costa de Moraes 4140134463 196

fabiele correa Nascimento de oliveira 4140035955 91
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fayner Kelly cuimar da Paixão 4140061136 157
felipe Weslley Macedo Nunes 4140011422 176

fiema Soares de oliveira 4140000134 183
flavio da Silva francisquini 4140125780 150

francineuza daniela Moreira Galvao 4140081980 217
francisca Elani da Silva Brito 4140116917 23

Gabrielli Martins Galvão dos Santos 4140005476 87
Gerlane da Silva Hanke 4140005656 59

Gilberto ribeiro Maia filho 4140119581 222
Gislaine Mayara Miranda Sena 4140106229 166

Gustavo frança Queiroz 4140035456 218
Hanna Paula Sales Paiva 4140048381 116
Havila da Silva freitas 4140061001 61

Helen Karollyne lima de lima 4140103856 46
Hélio lemos Júnior 4140058047 2

iago ronald Pontes rodrigues 4140094378 168
isabela Santos fonseca 4140004346 127

isabelle de aquino Santiago 4140124677 111
ivy Guimarães Teixeira 4140100090 179

Jade andrade dos Santos 4140045469 47
Jerusa Buzatto Nunes 4140114752 136
Jesse Souza da Silva 4140133610 181

Jessica letícia Barros rodrigues 4140089085 203
Jhenifer luzia Barros 4140101764 101

João Vitor da Silva campos 4140006007 195
Josilene da Silva Hanke 4140010051 188

Joyce de albuquerque lima fernandes 4140036470 240
Juliana Sabrina rolemberg Santos 4140011533 37

Juliane Gomes da Silva 4140067021 75
Karenina deusdara de Moura 4140044368 97

Karina Gomes dos Santos loureiro 4140000843 63
Keitiane de Jesus Paes 4140112620 114

Kivia regina ribeiro dos Santos 4140016786 52
larissa dos Santos Vieira 4140117708 241

larissa Medeiros de oliveira 4140058081 93
laura lis Garcia rocha 4140076770 193

Laura Seiffert Diniz 4140025039 25
lázaro ibiapina alvarenga 4140066456 199

lílian Pedroso Bezerra 4140044957 142
luan Belo da Silva 4140013194 117

luana Patricia Vasconcelos costa 4140103453 30
lucas dos Santos Martins 4140062204 50

lucas Henrique fernandes resueno 4140031505 151
lucas Nunes farias 4140017615 4

luiz Victor Santos freitas 4140014151 102
luiza carneiro Marinho 4140017163 54

Marcella Morais de Souza 4140108633 70
Marcelle cecilia Menezes Tupiassu 4140118861 134

Marcelo Moreira de figueiredo 4140055072 160
Marco antonio rosa rodrigues 4140044392 147

Maria Eduarda aguiar Barbosa Neves 4140008483 57
Maria rafaela Medeiros Viana 4140100218 88

Maria Tito fernandes 4140101903 79
Maria Viviane Pereira Paxiúba 4140105131 137

Marta Morgenthaler 4140036094 236
Martha ferreira Monteiro 4140026138 209

Mateus Soares Santos feitosa 4140003861 229
Michele Seabra Silva 4140147198 220

Mirlane dos Prazeres Mendes 4140008772 133
Neuvan Jose de Sousa Siqueira 4140113022 21
Paulo ricardo Moraes Pereira 4140100558 221

Pedro Moreno rocha lemes arrigoni 4140129573 24
Priscila dos Passos costeira 4140115068 194

Priscilla Mendes da Silva 4140016899 213
rafael de Melo Sousa 4140006166 113

rafael Gomes Modesto 4140015187 131

rafael Sousa araújo Pimentel 4140005373 162

rafaela cascaes Brito de oliveira 4140070094 189

raylane Monteiro Pereira 4140077021 132

renato dos Passos Guimarães Junior 4140044850 16
renato Souza de farias 4140053671 71

rene Monteiro de almeida Neto 4140065386 14
roberta Maciel da costa 4140108700 177

rodrigo da costa Boulhosa 4140098127 227
roney José de Moura lima 4140001172 100

rosane de Sousa Brandão Silva 4140046493 237
Sabrina Sousa da Silva Batista 4140069607 153

Sâmia de Menezes cohen da costa 4140073889 44
Sarah Sttefanny Nascimento abreu 4140125811 29

Saulo de Tarso Batista de Souza 4140004215 128
Sheinna rhayan Bento costa 4140012598 33

Solon cordeiro de oliveira Neto 4140122464 155
Tainan Teixeira ferreira 4140038452 173

Tamires Silva dias 4140111604 164
Thalia Bandeira ferreira albuquerque 4140006717 39

Thayane Santana Nascimento 4140122650 130
Thaynan Silva de Melo 4140078110 145

Thiago Pinheiro de Moraes 4140043307 66
Tônni Quenned de Sousa feitosa 4140053776 115

Túlio José Pereira de Souza 4140117983 201
Valéria farias ferreira 4140012052 239

Vanberg Silva 4140004541 163
Vinícius carneiro Miranda 4140026149 65
Vitor de Brito dos Santos 4140127897 228

Vitor Hugo Gomes da Silva 4140126874 40
Vitor lopes Pereira 4140123570 148

Vitor otávio Gomes Barbosa 4140056443 210
Vitória Guimarães Schweidzon 4140126722 41

Wanderson Souza Pantoja 4140061854 182
Wellyson fernando Viana da Silva 4140109736 22

William Nunes Maia 4140110908 223

403 - PaPiLoscoPista de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo cLassiFicaÇÃo- 1ª Fase

agenor de carvalho raiol Neto 4150003828 36
alexandre Herênio Bandeira 4150123185 11
alexsander rodrigues rangel 4150002756 37
aline lohana da Silva Moreira 4150118710 15
amanda Marques de Sousa 4150005696 39

ana catarina Siqueira furtado 4150055184 30
ana lucia de castro assunção 4150007422 19
arcelino luz da costa E Silva 4150041982 18

arthur freitas fonseca 4150131426 54
Beatriz da Silva Garcia 4150090296 13

Bruno araújo costa 4150128709 49
caio campos ferreira 4150042667 35
caio lucas Moreira 4150097344 40

camila de figueiredo Barbosa Bastos 4150006780 64
carolina dias Maciel 4150001555 46

caroline Seabra Pinheiro 4150064958 47
cleiton Silva Morais 4150001249 32

danielle Sampaio lisboa 4150124961 50
dayane azevedo Spinelli 4150109033 44

dayse fernanda ferreira Teixeira 4150007355 45
diego Henrique Tavares cosme 4150010497 52

Eliezer Pereira cavalheiro 4150097888 29
felipe Pereira Sales 4150013518 1

felipe Vasconcelos de castro 4150074144 10
fernando Pereira lima 4150047228 6

franciele Guerra 4150055175 41
frank Sales Nunes Brito 4150088435 7

Gabriel Veras de carvalho roberto 4150004368 17
Horácio costa Silva 4150036263 59

ingrid rafaela lima fernandes 4150071893 21
Jaqueline Keli Pereira correa 4150062936 12

Joaci alencar de Menezes 4150075870 51
João Pedro ribeiro 4150011833 58

José ronaldo da Silva Junior 4150118296 25
Josué cunha oliveira 4150090309 24
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Jousiane ferreira do Vale 4150128736 63
Kátia Maria Silva da Silva 4150105749 48

lucas costa Pinto 4150061234 43
lucas da Silveira Moreira 4150100979 27
luís otávio Gama Teixeira 4150124749 60

luiza ferreira Mendes 4150012920 4
Márcio de Jesus Porto 4150016374 53

Marcos Vinicius de Mendonca de Menezes 4150051319 28
Marcus Vinicius costa Silva 4150045583 8

Maria Eduarda araújo Queiroz 4150017659 57
Mariana Gabbay Martins Braga 4150056049 33

Marinna Gomes 4150023071 62
Marli Affonso De Araujo 4150128942 22

Matheus Sousa Maia 4150074383 16
Mônica carolina Henriques Galende 4150001630 56

Nayra Morgana lima de oliveira 4150001035 61
Nilson ferreira lima Junior 4150071231 42

rafael de oliveira castro rodrigues 4150001677 2
rafael Santana Kappes 4150033235 34

renato carvalho de Souza 4150113182 38
ruth Silva Bezerra 4150045043 26
Saelly Matos Silva 4150009423 31

Thaffarel Pereira Guedes 4150089774 55
Thais cristine de Sousa Santos 4150089962 3

aNeXo ii
401 - iNVestiGador de PoLÍcia ciViL

NoMe iNscriÇÃo
claynilson alves ribeiro 4130124951

diego Marques dos Santos 4130028336
Ennio leal da costa Morais 4130050244

francisco Paulo de Sousa Junior 4130118687
Gabriel ramos de Souza Batalha 4130008429

Gilvan Gomes dos Santos 4130013766
ivanilton Monteiro Nunes 4130102089

José ariclebson Mendes Moisés 4130055345
Jose Marcio oliveira leão 4130025127

leandro Henrique das chagas lima 4130095920
Marcio aparecido da costa 4130103210

Marcos aurelio cruz de castro (Sub Judice) 4130010515

402 - escriVÃo de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo

alexsandro Balbino da Silva 4140107576
Edenise da costa araujo 4140005000

fernanda daniele Menezes farias 4140133176
isabelle alencar freire 4140121684

Janziliani Herculano Bermudes Pinto 4140031931
Joab de Souza Guimarães 4140111692

403 - PaPiLoscoPista de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo

adenirson lage de Souza 4150046048

aNeXo iii - desistÊNcia

401 - iNVestiGador de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo cLassiFicaÇÃo- 1ª Fase

Bruno Bentes Bandeira 4130089793 28
Gerlane da Silva Hanke 4130005316 48
lílian Pedroso Bezerra 4130044959 38
lucas Pereira Batista 4130066600 321

Maria Sebastiana Barbosa Pinheiro 4130091993 73
Maria Viviane Pereira Paxiúba 4130104494 385

renato dos Passos Guimarães Junior 4130044811 24
rene Monteiro de almeida Neto 4130065390 26

Sâmia de Menezes cohen da costa 4130073847 167
davi dantas domingos  4130015248 497

ailson José Silva 4130132702 508
aline Santos de Jesus Gomes  4130120088 528

fiema Soares de oliveira 4130000399 529
Vanberg Silva  4130003700 558

Patricia Moreira Santos 4130109644 119

402 - escriVÃo de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo cLassiFicaÇÃo- 1ª Fase

alex Wilton Sousa ramos 4140045511 231
aline Barros de oliveira 4140089127 143

ana Gabriela ferreira Miranda 4140002302 126
ana Natalia de Moraes alves 4140026406 140

ana Paula Paes Pinheiro 4140122139 19
andréa Virgínia da rocha Val 4140050042 149

anna caroline costa de rezende 4140002603 62
arthur Bezerra de oliveira 4140111037 60

Bárbara Moraes costa 4140077778 1
Breno Bezerra Silva 4140017086 45

Breno Nascimento de Sousa 4140017437 212
Brisa dos Santos leite 4140116416 86

camila Toledo ribeiro Sathler 4140078412 169
diego andré fernandes Siqueira 4140024021 89

Erika Quiel dos Santos Silva 4140099888 219
Etyenne Gabriela rodrigues da Silva 4140024187 8

Eugênio Paceli carvalho Miranda Segundo 4140082563 51
felipe Mendonça de oliveira 4140053235 6

felipe Mileo de almeida 4140082231 27
fernanda de Paiva araújo 4140009906 167

ingrid Karina Gomes de Brito 4140104987 175
italo Vale Viana 4140121615 18

Jackson cardori crusaro 4140074105 77
Jefferson Cabral Luiz 4140110662 105

Jefferson Douglas da Silva Bezerra 4140065349 172
José Bruno Teixeira Júnior 4140068685 216
Juliana Bezerra carneiro 4140066483 191

Karol Braga cristo 4140026092 108
Kellen Stephanie Barros da Silva 4140091792 165

luilma rebelo Nunes 4140050540 68
Magdalena dallarosa 4140089803 205

Marcelo ferreira camarão 4140113211 138
Marcus Vinicius lima Santos 4140125068 146

Mariane cardoso Sousa 4140001133 186
Marla lorena Sousa de Brito 4140084909 28

Mateus campos luiz 4140076719 154
Policiano Borges leal 4140118709 11

renan Vieira dos Santos 4140119282 38
roberia Moura rocha Santos 4140001791 96
roberta Guedes Guilhon cruz 4140033756 119

rodrigo de Mello Toscano 4140073319 31
rodrigo Portal Vasconcelos 4140015266 230

Sabrina lima Barbosa 4140123779 112
Sandra cristina oliveira Nogueira 4140095655 55
Thais almeida de Sousa Severino 4140054679 42

Thiago Silva da cruz 4140070185 58
Yuri Platon anjos Mena Wanderley 4140120680 20

Yvie leticia Silva 4140003993 67
NoMe iNscriÇÃo cLassiFicaÇÃo 1ª Fase

aNTHoNY YoHaNSoN coSTa SaMPaio 4140127141 405
aUdiÉlZEr da SilVa coElHo 4140018719 347
aNdErSoN BriTo dE MElo 4140108917 356

carla PErEira dE oliVEira 4140003168 254
diEGo da coSTa 4140101690 362

iNGrEd MElo MarQUES 4140129832 291
JHoN aNdErSoN do ESPÍriTo SaNTo SilVa 4140135344 366

lEaNdro dE araÚJo frEirE 4140121067 337
PaUlo BENJaMiM dE SoUZa 4140066211 264
PaBlo dE araÚJo BarBoSa 4140065656 283

THaYNaN fiGUEirEdo doS SaNToS 4140066312 392
igor alexis de Medeiros lacerda 4140001715 244

raylene Silva do Nascimento Barroso 4140064415 255
Wallison octávio Marques 4140090198 256

Lucas Germano Afiune Machado 4140145953 262

Sara Wilmara de Moraes costa  4140022670 268

Thyago José de castro Patello 4140003823 285

adriano Magalhães da Paixão E Silva 4140070562 304
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Pedro filipe dias da Silva 4140016065 310
Janielson da Silva lima 4140113651 315

Giovanni alvaro Teixeira da Mata 4140029075 316
laysa chaves Soares 4140023722 328
lucas Pereira Batista 4140066614 261

Jessica Marques dos Santos costa 4140048106 322
Bruno Pereira da Silva 4140124381 260

cinthia Bastos Quaresma 4140031314 344
diego cabral Teixeira 4140051391 245

Eduarda Sousa de araújo 4140051281 367
Gilmar Vieira de Jesus 4140013575 352
laysa chaves Soares 4140023722 328

odair José de Sousa aguiar 4140039138 351
renato Gabriel do Nascimento Gomes 4140061662 323

rodrigo Vieira Silva 4140022462 258

403 - PaPiLoscoPista de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo cLassiFicaÇÃo- 1ª Fase

José rodrigues Pinheiro Neto 4150101962 20
roseanne rollo Nascimento 4130086059 14

Túlio Eduardo Martins de freitas 4130003719 05

aNeXo iV – desistÊNcia Pcd

401 - iNVestiGador de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo cLassiFicaÇÃo- 1ª Fase

Joab de Souza Guimaraes 4130111723 14

402 - escriVÃo de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo cLassiFicaÇÃo- 1ª Fase

Gabriel ramos de Souza Batalha 4140008333 399
leandro Henrique das chagas lima 4140150073 386

Marcio aparecido da costa 4140103232 396

aNeXo V – NÃo coMPareciMeNto

401 - iNVestiGador de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo cLassiFicaÇÃo- 1ª Fase

alexander Silva e Silva 4130003562 453
alfredo Jacauna Pinheiro Neto 4130000235 471

ana clara feijao andrade 4130100291 9
ana fabianne leitão da costa 4130027827 124

ana Paula fernandes 4130092542 238
ariely Silva da costa 4130000048 282

cauê araujo lima Monteiro 4130009426 369
cleiton rafael alves lopes 4130039058 435
Eduardo fernando Tanno 4130015816 280

felipe Mathaus Meireles Santos 4130108804 373
filipe Torrinha Maciel 4130057726 367
flavio Henrique dias 4130059791 117

Gabriella Eliana Monterei Zuniga 4130000023 428
Galileu francisco Pereira de oliveira 4130120240 254

Gean Pantoja Medeiros da Silva 4130019446 56
Gerson figueiredo Martins Junior 4130043351 461

Guilherme de Sousa leite 4130122852 380
Guilherme Moraes lameira 4130146391 129
Helenna Nogueira da Silva 4130049227 76

iago de Sousa ferreira da Silva 4130146094 113
igor ferreira Menti 4130096813 346

Janaina Veit Schneider 4130079043 142
Jéssica Ellen da Silva lima 4130053444 196

Joanisio Pita de omena Neto 4130030577 285
João francisco ribeiro Junior 4130002709 231

Joao Pedro Gomes lima 4130096288 194
Jonathan cardoso da Silva 4130057214 404

Josue lima da Silva 4130055540 483
laura lis Garcia rocha 4130076701 388

lindom Johonson dias Vidal Junior 4130055441 393
luany rodrigues carvalho 4130131503 424

lucélia leite da Silva 4130046013 316
Marcelo Jorge de Sampaio filho 4130096649 37
Marcelo Vithor carvalho lage 4130003370 352
Marcus Vinicius costa Silva 4130045578 303

Marienny Vieira de Santana 4130082708 492
Paulo Henrique Menezes Vilar 4130095196 23
Paulo Henrique Pinto Santiago 4130090880 484

Paulo leonardo coutinho Barbosa 4130085208 311
renata Batista Soares 4130117940 399
robson Veloso Goes 4130014062 292

rômulo augusto lins Batista Segundo 4130031477 27
romulo calado Moura 4130003549 186

Saulo domingos de Melo Pinheiro 4130006003 300
Sidney anderson Teixeira da costa 4130074993 29

Tarcisio ferreira Brandão Neto 4130010187 18
Tiago Silva de Mesquita 4130072451 250

Túlio césar de oliveira costa Santos 4130055567 230
Victor cohen Mota Nemer 4130064275 246

Victor Sales de Melo 4130044786 368
Wanderley Moraes de azevedo Júnior 4130083342 169

Wesley fernandes de Sousa lima 4130108614 261
Wilder inthone Paiva de carvalho 4130121316 154

402 - escriVÃo de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo cLassiFicaÇÃo- 1ª Fase

aldeci de aquino Magalhães 4140054648 118
alex fabricio de andrade Silva 4140067582 53

ana Paula assunção Gama 4140088000 17
ariely Silva da costa 4140000505 225

cleiton rafael alves lopes 4140039102 184
daniela cunha Moreira 4140017304 99

dereck Bruno de Honorato ferrão 4140113993 84
diéce costa diniz 4140011750 174

diemerson ferreira de Sousa 4140117621 125
Eduardo fernando Tanno 4140018871 35

Elyonay Barros alexandrino 4140055022 110
Emilly celeste lobo da conceição 4140136672 139

Erica raissa rodrigues alves 4140117444 235
Evandro da Paixão araujo 4140054870 32

fábio Enrico ataide lameira 4140124974 208
felipe Mathaus Meireles Santos 4140115156 156

filipe Torrinha Maciel 4140057716 159
Géssica renaíssa ferreira caldas 4140049813 34

Gustavo arantes rocha 4140081176 204
iago alexandre Maia de azevedo 4140114605 152

israel Giri lima 4140134049 238
João francisco ribeiro Junior 4140002870 178

Joao Pedro Gomes lima 4140096297 122
José ailton do Nascimento filho 4140062428 26

Josue lima da Silva 4140055542 211
Kamilla fernandes celtran 4140135942 3

Keilla Maria de azevedo leite 4140122529 43
larissa Nogueira freire 4140007031 180

luane Maués Pereira caldas 4140111423 141
Marcos Vinicius Santos costa 4140053986 48

Mariana de Souza Beltrão Guerra 4140026025 107
Matheus calndrini Silva Graim 4140114021 190

Maxwel rodrigues Mendes 4140111492 214
Naira rogelma oliveira Pires 4140057888 171

Natanael Batista abade 4140116306 95
Paloma lima cabral 4140101134 192

Paulo Henrique Menezes Vilar 4140095176 7
renata Batista Soares 4140117951 80
roberta cardoso Maia 4140126193 81

rômulo augusto lins Batista Segundo 4140135474 72
romulo calado Moura 4140011909 104

Saulo domingos de Melo Pinheiro 4140005915 83
Shardson Vieira Sousa 4140053195 78
Tiago Portela chaves 4140065810 74

Wallace Soares de Souza 4140115979 76

Wellington Soares Pereira filho 4140111532 69

Wendell Goncalves rocha 4140110521 185

William Bentes Nogueira 4140119478 200
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403 - PaPiLoscoPista de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo cLassiFicaÇÃo- 1ª Fase

rosemary Barbosa ferreira 4150017723 09
fabio José farahum coelho 4150113020 23

aNeXo Vi – NÃo coMPareciMeNto - Pcd

401 - iNVestiGador de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo cLassiFicaÇÃo- 1ª Fase

diego fernando oliveira Messias 4130099902 05

402 - escriVÃo de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo cLassiFicaÇÃo- 1ª Fase

João Victor reis alves 4140003237 01
Marllysson cavalcante leão 4140031725 08

aNeXo Vii – iNdeFeriMeNto

402 - escriVÃo de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo cLassiFicaÇÃo- 1ª Fase

Nubia de fatima Martins cardoso dantas 4140082367 82

GoVerNo do estado do ParÁ 
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo 
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 

e deFesa sociaL 
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa 

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 
sUPerior das carreiras 

PoLiciais de iNVestiGador de PoLÍcia ciViL, de 
escriVÃo de PoLÍcia ciViL e PaPiLoscoPista. 

coNcUrso PÚBLico c – 207 
editaL Nº 50/2022-sePLad/PcPa, 15 de MarÇo de 2022 

 2ª coNVocaÇÃo Para a MatrÍcULa do cUrso de 
ForMaÇÃo ProFissioNaL

A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – SE-
PLAD e a POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ – PCPA, no uso de suas 
atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais 
disposições legais aplicáveis, torNaM PÚBLica a 2ª coNVocaÇÃo 
Para a MatrÍcULa ao cUrso de ForMaÇÃo ProFissioNaL do 
concurso Público no c-207.
1. ficam convocados para preenchimento das vagas oriundas de desis-
tência, não comparecimento para matrícula ou indeferimento da matrícula 
na 1ª convocação, os candidatos subsequentes, relacionados no aNeXo 
i (2ª convocação), conforme estabelecem os itens 3.3 e 4.1 do Edital 
nº 47/2022.
 2. da PrÉ-MatrÍcULa
1.1. a pré-matrícula deverá ser realizada através do preenchimento do 
formulário de Matrícula, disponível no endereço eletrônico https://aca-
depol.policiacivil.pa.gov.br/matricula, no período da 09h00min do dia 
18/03/2022 até às 23h59min do dia 19/03/2022, observado o horário ofi-
cial de Brasília – DF.
3. da eNtreGa dos docUMeNtos NecessÁrios Á MatrÍcULa 
do cUrso de ForMaÇÃo ProFissioNaL
3.1 dia: 19 e 20 de março de 2022.
3.2. Horário: de 09:00h às 16:00h, observado horário oficial de Brasília/DF.
3.3. o candidato convocado para matrícula no curso de formação de Polí-
cia civil deverá entregar os documentos no auditório do instituto de Ensino 
de Segurança do Pará – IESP, onde funciona a Academia de Polícia Civil do 
Pará - acadEPol, sito na rodovia Br-316, Km 13, S/Nº, centro, Marituba 
– Pará, CEP – 67.105-290.
4. dos reQUisitos Para a MatrÍcULa No cUrso de ForMaÇÃo
4.1. Somente serão admitidos à matrícula no curso de formação, os can-
didatos que tiverem a idade mínima de dezoito anos completos, estiverem 
capacitados física e mentalmente para o exercício das atribuições do cargo, 
apresentarem documento de identidade original em bom estado de conser-
vação, bem como apresentarem originais e cópia autenticada da seguinte 
documentação:
a) ser aprovado e classificado na primeira fase do concurso público
b) cédula de identidade; 
c) título de eleitor com respectivo comprovante de quitação; 
d) cPf/Mf; 
e) PiS/PaSEP (se cadastrado); 
f) comprovante de quitação com o serviço militar; 
g) atestado médico comprovando que não possui impedimento para cursar 
as disciplinas de educação física e defesa pessoal, inclusive exame ergo-
métrico; 
h) fator rH; 
i) 2 (duas) fotografias 3X4 recentes; 
j) formulário de matrícula devidamente preenchido;
k) cumprir com as exigências previstas no Edital do concurso.
4.2. após análise da documentação apresentada pelos candidatos, será 
publicada a homologação da matrícula para o curso de formação somente 
daqueles que estiverem com a documentação considerada regular pelo 
presente Edital.
4.3. Será eliminado do concurso público o candidato convocado para o 
curso de formação que deixar de apresentar a documentação exigida no 
período estipulado em Edital ou que apresentá-la de forma irregular; não 
efetivar sua matrícula no período estipulado; desistir expressamente do 

curso; deixar de comparecer por qualquer motivo ao curso de formação 
ou, ainda, não satisfizer aos demais requisitos legais e editalícios.
4.4. o candidato matriculado no curso de formação continuará a ser sub-
metido à investigação criminal e Social, conforme previsto no artigo 48, 
inciso i, “f”, da lei complementar nº 022/94 da Polícia civil do Estado do 
Pará, podendo vir a ser desligado do curso de formação e, consequente-
mente, eliminado do concurso público, se não possuir procedimento irre-
preensível e idoneidade moral inatacável, devidamente comprovado.
4.5. o candidato que não apresentar a documentação exigida no ato da 
matrícula terá sua inscrição no curso de formação indeferida e será elimi-
nado do certame.
5. do croNoGraMa PreVisto¹: 

croNoGraMa de eXecUÇÃo do cFPc - iPc-ePc-PPc / 2022
aÇÃo PerÍodo

Pré-Matrícula dos candidatos aptos à acadEPol (1ª convocação) online (Sistema 
de Matricula)

Endereço Eletrônico para Pré-Matrícula online (Preenchimento do formulário de 
Matrícula) que ficará disponível ao candidato -  https://acadepol.policiacivil.pa.gov.

br/matricula (1ª convocação)

10 e 11/03/2022
-início: 00h de 10.03.2022
-término: 23h59min00s de

                   11.03.2022

Matrícula dos candidatos aptos à acadEPol (1ª convocação) 
com a entrega de documentos na acadEPol

Local: instituto de Ensino de Segurança do Pará - iESP, onde funciona a academia 
de Polícia civil - acadEPol, rodovia Br-316, km 13, s/nº, centro, Marituba-Pa, 

cEP - 67.105-290

12, 13 e 14/03/2022
de 9h às 16h

Homologação de Matricula dos  candidatos aptos à acadEPol 
(1ª convocação) 16/03/2022

2ª convocação de candidatos  aptos à acadEPol  16/03/2022
Pré-Matrícula dos candidatos aptos à acadEPol (2ª convocação) online (Sistema 

de Matricula)
Endereço Eletrônico para Pré-Matrícula online (Preenchimento do formulário de 

Matrícula) que ficará disponível ao candidato -  https://acadepol.policiacivil.pa.gov.
br/matricula (2ª convocação)

18 e 19/03/2022
-início: 09h de 18.03.2022
-término: 23h59min00s de

                   19.03.2022

Matrícula dos candidatos aptos à acadEPol (2ª convocação)
com a entrega de documentos na acadEPol

Local: instituto de Ensino de Segurança do Pará - iESP, onde funciona a academia 
de Polícia civil - acadEPol, rodovia Br-316, km 13, s/nº, centro, Marituba-Pa, 

cEP - 67.105-290

19 e 20/03/2022
de 09h às 16h

Homologação de Matrícula dos candidatos aptos à acadEPol 
(2ª convocação) 22/03/2022

Execução do curso 21/03/2022 a 24/06/2022 
Publicação do resultado Preliminar 15/06/2022

Período de recurso do resultado Preliminar 16 e 17/06/2022
Publicação do Resultado Definitivo 24/06/2022

Poderá sofrer alteração de acordo com a necessidade da administração.
6.este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 15 de março de 2022.
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

*Republicado por ter saído com incorreções no Diário Oficial do 
estado nº 34.894 de 16.03.2022.

aNeXo i

401 - iNVestiGador de PoLÍcia ciViL

NoMe iNscriÇÃo
cLassiFicaÇÃo

1ª Fase
Paulo afonso Miranda Garrido 4130112967 493

Philippe lemos Nunes 4130087709 494
Gabriella caroline araújo Matos 4130008321 495
Weiller rodrigo Santos aquino 4130093026 496

Mateus chaves oliveira 4130122215 498
daniela cunha Moreira 4130017282 499

allisson cardoso ferreira 4130101587 500
ana flavia da costa Souza 4130045465 501
Yuri armstrong cantanhede 4130102513 502
Jefferson Rodrigues Souza 4130018463 503

alex fernando Soares Souza 4130052548 504
rodrigo lima dos Santos 4130005314 505

Paulo Sergio Pantoja Batista 4130026371 506
Geovanna donato de almeida 4130038987 507

José Bruno Teixeira Júnior 4130068674 509
Max laniel Miranda da cunha 4130101911 510
levi Wilker Vieira de oliveira 4130009656 511

Marta Suzana cruz dos Santos 4130053012 512
João Paulo Brito de Espíndola 4130085916 513

israel Giri lima 4130134035 514
Juliana almeida Gontijo 4130007293 515
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rodrigo luiz Bezerra Vasconcelos 4130033583 516
rudnei da costa Matos 4130076536 517

Tiago dos Santos Bezerra 4130111549 518
Pedro filipe dias da Silva 4130016077 519
Elannilson Sozinho amaral 4130083269 520
Nara Benedita dos Santos 4130034816 521
Haroldo dos Santos Silva 4130020238 522
Publio caio Moura canto 4130062278 523

clark luan Nunes de campos 4130069783 524
Marcello ithalo de araújo alves 4130054958 525

diego Santos Silva 4130120064 526
andré William Barbosa Brito 4130041533 527

francielli angnes Maciel da Silva 4130033910 530
Wanderson lucena rocha 4130017022 531

lucas Maurício condurú Melo 4130011599 532
Jose Thiago faro Barros da costa 4130041090 533

rafael costa oliveira 4130000028 534
Vinicius Vieira araujo 4130053570 535

daylane rodrigues de Sousa 4130018202 536
Maria Vanessa lopes duarte 4130051971 537

izabele Pereira Barra 4130137911 538
fábio diniz lima de Menezes 4130122528 539

Kallebio lisboa de Souza 4130052171 540
Mauricio Silva furtado 4130044414 541
isabel coelho Bezerra 4130123314 542
arthur Guedes Moura 4130065582 543

camila calil Magalhães Maia 4130105171 544
celso Gomes Pinheiro 4130118346 545

Janderson Bruno de abreu Galdino 4130004764 546
fernanda Santos lopes 4130003374 547

diego Sousa Maia 4130050494 548
anderson Vinicius de almeida Prihl 4130110720 549
luiz Eduardo Soares carneiro Neto 4130014855 550

diego almeida Santiago 4130095173 551
Jean Michel Vieira alves 4130095886 552

lucas Henrique fernandes resueno 4130031549 553
Juliene oliveira rodrigues Matos 4130018981 554

Higoor Pires Queiroz 4130013574 555
Wellygton Sampaio luz 4130025978 556

Gabriel Horta Magnelli rocha 4130048187 557
andré luiz de castro Paraense 4130054173 559

larissa lopes de oliveira 4130050072 560
roxane Maria farias de Brito Batista de Souza 4130013583 561

rodrigo costa Goes 4130019937 563
levy chagas Brasiliense canuto 4130055001 564

402 - escriVÃo de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo cLassiFicaÇÃo

Moises Santiago de oliveira 4140032486 242
Vitor danilo de Moraes Barros 4140126033 243
lorena Pinto da costa Silva 4140002817 246

carolina Tavares cardoso Boulhosa 4140045728 247
Jorge Junior araujo carneiro 4140065743 248

Mário ronaldo lima Pinheiro Júnior 4140112979 249
Gustavo ramalho de Morais 4140048215 250
Jessica Santos Malcher Gillet 4140089646 251

francielli angnes Maciel da Silva 4140056974 252
leonardo Pires oliveira 4140108052 253
Marlon Pinheiro da Silva 4140090198 257
Wendras costa da Silva 4140053690 259

Lucas Germano Afiune Machado 4140066614 262
Wigner Santos de carvalho 4140145953 263
Jeyson andre de lima cruz 4140066211 265
andre luiz Silveira Esteves 4140130494 266

Paulo Victor Gomes da Silva 4140081850 267
Berkeley Jaques castro 4140022670 269

Paulo Sergio Pantoja Batista 4140093077 270
Marcelle Peres da Silva 4140026410 271

carla letícia Prazeres Sacramento 4140026800 272
Bruna Nascimento ferreira 4140134122 273

Willams Jonathan de albuquerque lira 4140050000 274
Priscilla Borges da Silva 4140096116 275
raianny Moreira Soares 4140038808 276

ozeias dos Santos da Silva 4140011458 277
racner Mourão corrêa 4140076257 278

Marcos alexandre de Souza lyra 4140130996 279
arthur iago lira Neves 4140025848 280

ricardo frias de assumpção 4140000098 281
carlos roberto dos Santos Nascimento Junior 4140054693 282

rudnei da costa Matos 4140076510 284
camilla catunda arruda 4140080547 286

Everton Gustavo araújo ferreira 4140045715 287
Joao Victor Nogueira Groberio 4140006859 288
douglas lucas lima de Vargas 4140094603 289
Maria do Socorro cunha Santos 4140008989 290

larissa Melo de Sousa 4140129832 292
Helcio albuquerque alves 4140092106 293

Elzanira Barros lopes 4140003237 295
ariane alcantara da Silva 4140046322 296
Thales de aguiar lessa 4140066640 297

regivan Paixão Silva abreu 4140055106 298
raiza Martins fontoura 4140069241 299
ana cecília Souza diniz 4140090957 300

rejane cristina Santos de oliveira 4140051187 301
Marisa Silva franca 4140057443 302

raimundo alexandre Mota da conceição 4140019910 303
Tarcisio ferreira Brandão Neto 4140070562 305

diego almeida Santiago 4140010131 306
augusto Savio Silva Britto 4140106428 307
Thayanne Nunes rodrigues 4140085958 308
Marcelo Santos de azevedo 4140106826 309

olivia de Nazaré dos Santos Nunes 4140056034 312
francisco Erismar de almeida oliveira 4140114905 313
francisco Mateus Vasconcelos alencar 4140057527 314

augusto rodrigo Vinhote do Nascimento 4140114925 317
artur Henrique de Souza filho 4140084219 318

Wellington alves da cunha 4140071169 319
Bruno Soares da Silva 4140130267 320

diego roberto da luz Bezerra 4140048274 321
raryany Matar de abreu 4140008121 324

Hugo felipe Entringer de camargo 4140001344 325
lucas Serrano farias 4140034660 326

fernando Beniz de Sousa 4140045372 327
Nandielly Silva Souza 4140105556 329
davi dantas domingos 4140015328 330

roxane Maria farias de Brito Batista de Souza 4140013504 331
Jusciane Souza Matos 4140120302 332

deborah Ellen Wanderley Gomes freire 4140110122 333
Nubia Mesquita Souza 4140083384 334

lanna cleicy de castro Prestes 4140113594 335
Paula Jeniffer Moreira De Faria Gomes 4140121067 336

andré William Barbosa Brito 4140099124 338
rodrigo Gomes Guerreiro 4140020337 339

Marcones Macedo rodrigues 4140021066 340
Patricia Moreira Santos 4140109659 341

Elizabeth Garcia cavalleiro de Macêdo ferraz 4140055349 342
raissa Scerni Machado 4140052393 343

camila de carvalho costa 4140027610 345
felipe Melo de freitas 4140111482 346

Juliene oliveira rodrigues Matos 4140019027 348
francisco Wallas antunes de Morais Sousa 4140112525 349

rafael costa oliveira 4140000142 350
Wilder inthone Paiva de carvalho 4140121326 353

Ygor Emanuel Gomes Melo 4140106635 354
Jean carlos cassiano Santa Brigida 4140033899 355

alberto Marinho dos Santos 4140006337 357

Breno Travasso Saraiva dos Santos 4140003680 358

rodrigo Silva de oliveira 4140060166 359

rafael de Mendonça Mendes 4140101146 360
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roney carvalho lima 4140106586 361
José alipio daibes de Sousa 4140025267 363
andré Bilro Pereira de araújo 4140041695 364

Taylon Michel de Sousa feitosa Pereira 4140118865 368
Karine Nascimento rodrigues 4140076354 369

Wemenson assunção Xavier Silva 4140109179 370
rafael lucas de azevedo fernandes 4140052029 371

Vinicius alexandre amaral dos Santos 4140145607 372
danilo de Jesus Tavares 4140111822 373

Hugo amaral de Mendonça ribeiro damasceno 4140043271 374
alielson fernando da Silva Sousa 4140062916 375

403 - PaPiLoscoPista de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo cLassiFicaÇÃo- 1ª Fase

felipe Brito da Silva 4150060633 65
rogerio Jaty abreu Sobrinho 4150075866 66

luana louise Padilha Soares Marques 4150095897 67
Waleria ferreira da Silva 4150043206 68

Erika caroline Pantoja Pinto 4150002321 69

Protocolo: 773461

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/55804
Termo aditivo:5º
data da assinatura: 13/03/2022
Vigência: 13/03/2022 a 13/09/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 06 meses.
conforme o arT 57,§ 4º da lei nº 8.666/93
contrato: 29
Exercício: 2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: cENTro dE ESPEcialidadES EM ofTalMoloGia lTda-EPP 
(cEofT),
cNPJ n07.935.697/0001-31.
Endereço: av. alcindo cacela nº 1035,tel: 91)3226-6317, e-mail: ceoft.
adm@hotmail.com Bairro Umarizal, cEP:66.060-000, Município Belém/Pa,
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
-------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/55804
Termo aditivo:5º
data da assinatura: 17/03/2022
Vigência: 17/03/2022 a 17/09/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 06 meses.
conforme o arT 57,§ 4º da lei nº 8.666/93
contrato:34
Exercício: 2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: clÍNica dE olHoS dr dElBaNor coMPoS lTda-ME
cNPJ n. 13.756.722/0001-12.
Endereço: aV. dom Pedro ii, nº.1158,Bairro centro,
cEP: 68.440-000, Município abaetetuba/Pa.
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 763755
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/3174
Termo aditivo: 2º
data da assinatura: 13/03/2022
Vigência: 13/03/2022 a 13/03/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:03
Exercício: 2020
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: iNSTiTUTo fraNciSco PErEZ-HoSPiTal diViNa ProVidÊNcia
cNPJ n. 07.277.622/0004-53,
Endereço: av. João Paulo ii, nº. 71, Bairro: dom aristides ,
Município MariTUBa/Pa, cEP: 67.200-000
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
----------------------------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/3174
Termo aditivo: 4 º
data da assinatura: 12/03/2022
Vigência: 12/03/2022 a 12/03/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.

contrato:11
Exercício: 2018
dotação orçamentária: 8242- 0261 - 339039
contratada clÍNica cirUrGica doUTorES irENE E carloS SoUZa lTda
cNPJ n04.143.970/0001-05.
Endereço: rua Mundurucus dos nº.2422, Bairro Nazaré, município Belém/
Pa, cEP:66.040-270,
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
-------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/3174
Termo aditivo: 4º
data da assinatura: 12/03/2022
Vigência: 12/03/2022 a 12/03/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 12
Exercício: 2018
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: VirTUri cENTro clÍNico da MUlHEr lTda-EPP- VirTUri
cNPJ n. 27.488.917/0001-33
Endereço: aV. Generalíssimo deodoro, nº.1893, Bairro Nazaré, município 
BElÉM/Pa, cEP:66040-140,
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
-----------------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/3174
Termo aditivo: 2º
data da assinatura: 11/03/2022
Vigência: 11/03/2022 a 11/03/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:01
Exercício: 2020
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: cENTro dE aTENdiMENTo dE SErViÇoS MÉdicoS rioSVaZ EirElE
cNPJ n. 26.821.494/0001-69,
Endereço: av. Berbardo Sayãonº1330,
Bairro: Jurunas, Município: BElÉM/Pa, cEP:66.030-120
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
-----------------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/3174
Termo aditivo: 2º
data da assinatura: 17/03/2022
Vigência: 17/03/2022a 17/03/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:052
Exercício: 2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada:HoSPiTal iNfaNTil SaNTa TErEZiNHa lTda
cNPJ n. 04.938.437/0001-21
Endereço:av. Magalhães Barata, Nº.277, Bairro: Nazaré, Município: Belém 
/Pa, cEP:66.040-170
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 773336

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

aPoseNtadoria
.

instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 318 de 28 de JaNeiro de 2022.
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - ProcESSo nº 2018/171029.
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 dispositi-
vos legais, resolve:
I – Aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos I, II, III e IV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da constituição federal de 
1988 com a redação dada pela Emenda constitucional nº 20/1998, art. 
2º da Emenda constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda cons-
titucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei 
complementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei com-
plementar nº 49/2005; art. 140, inciso iii, da lei nº 5.810/1994; art. 3º 
e anexo ii da lei nº 9.322/2021; art. 6º da lei nº 9.322/2021; art. 131, 
§ 1º, inciso X, da lei nº 5.810/1994, c/c o art. 36, parágrafo único, da lei 
nº 5.351/1986, fraNciSco claUdio SoUZa rEGiS, mat. nº 604925/2, 
no cargo de Professor classe i, nível G, pertencente ao quadro de pessoal 
da Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, recebendo nessa situação 
os proventos mensais de r$ 9.536,02 (nove mil, quinhentos e trinta e seis 
reais e dois centavos), conforme abaixo discriminado:
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Vencimento Base – 200h
Gratificação pela Escolaridade – 80%

Gratificação de Titularidade
Gratificação Magistério - Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada

Adicional por Tempo de Serviço – 60%
Total de Proventos

  2.988,79
  2.391,03
  390,98
 302,74

  3.462,48
 9.536,02

II – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/03/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 773293

diÁria
.

Portaria Nº 158 de 17 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 2022/253884 
(PaE), de 04/03/2022.
rESolVE:
I – AUTORIZAR o servidor Francisco Rodrigues Farias da Cruz, matrícula 
nº 5964604 /1, ocupante do cargo em comissão de assessor a viajar ao 
município de foz do iguaçu/Pr, no período de 28/03/2022 a 02/04/2022, 
a fim de participar do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 05 e ½ (cinco 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, 17 de março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 773427
Portaria Nº 159 de 17 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 2022/253836 
(PaE), de 04/03/2022.
rESolVE:
I – AUTORIZAR a servidora Luanna Yukari Kubota Tavares, matrícula nº 
5961953/2, ocupante da função de Técnico Previdenciário a a viajar ao 
município de foz do iguaçu/Pr, no período de 28/03/2022 a 01/04/2022, 
a fim de participar do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (cinco 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, 17 de março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 773429
Portaria Nº 160 de 17 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 2022/307778 
(PaE), de 15/03/2022.
rESolVE:
 I – AUTORIZAR ao servidor Newton Fernando Lopes da Silva, matrícula 
nº 57221203/2, ocupante do cargo em comissão de assessor, a viajar aos 
municípios de Santarém/Pa, no período de 21/03/2022 a 29/03/2022, a 
fim de realizar visita técnica na sede do IGEPREV na referida cidade, para 
supervisionar o andamento da reforma e adequação do local.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 08 e ½ (oito 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, 17 de março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 773431

t.
.

torNar seM eFeito
.

instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria tse aP Nº 1247 de 17 de MarÇo de 2022
dispõe sobre TorNar SEM EfEiTo PorTaria PUBlicada QUE TraTa dE 
benefício previdenciário de aposentadoria Por idadE E TEMPo dE coN-
TRIBUIÇÃO – processo nº 2018/171029.
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 dispositi-
vos legais, resolve:
I – TORNAR SEM EFEITO a Portaria AP nº 318, de 28 de janeiro de 2022, 
publicada no doE nº 34.887, de 10 de março de 2022, que aposentou 
fraNciSco claUdio SoUZa rEGiS, mat. nº 604925/2, no cargo de Pro-

fessor classe i, nível G, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria 
de Estado de Educação – SEDUC, em virtude de ser divergente da Portaria 
efetivamente assinada nos autos do processo de aposentadoria.
II – Esta Portaria produzirá seus efeitos retroativos a contar de 10/03/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 773291

oUtras MatÉrias
.

citaÇÃo Por editaL
GdiL/diPre Nº 019/2022
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 2022/313234 2013/521873 Maria HElENa aTaÍdE da coSTa

2 2022/314234 2011/502153
SiMoNE ValdETE fErrEira dE oliVEira

 KlYSlaiNE dE oliVEira alENcar
 KlYiSMaNN dE oliVEira alENcar

3 2022/312281 2010/518216 Maria ValMira BESErra
4 2022/311630 2019/520057 diVa Maria dE oliVEira fErNaNdES
5 2022/311630 2019/535280 aNToNio GaSPar rEiS E SilVa

Belém, 17 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: 772908
Portaria Nº 150 de 15 de MarÇo 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 a associação Brasileira de instituições de Previdência 
Estaduais e Municipais – ABIPEM instituiu o 4º Prêmio Destaque Brasil de 
Responsabilidade Previdenciária – Edição 2022, com o objetivo de fomen-
tar, identificar, incentivar, reconhecer e divulgar Instituições que sirvam 
de referência no âmbito da gestão e da responsabilidade previdenciária, 
conforme regras previstas no Edital nº 001/2022 – ABIPEM;
coNSidEraNdo que o referido Prêmio é dirigido às instituições associadas 
à ABIPEM, que estejam com o Certificado de Regularidade Previdenciária 
vigente em 12/01/2022, como é caso desta autarquia;
CONSIDERANDO, por fim, os autos do Processo Administrativo Eletrônico nº 
2022/291421 (PaE), de, 11/03/2022, o qual autoriza a inscrição deste iGEPrEV 
no 4º Prêmio Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária – Edição 2022;
rESolVE:
I – INSTITUIR a Comissão de servidores responsáveis pela participação no 4º 
Prêmio Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária – Edição 2022, a 
fim de representar o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará;
II – DESIGNAR os servidores listados abaixo, para compor a supracitada 
comissão, sob a Presidência do primeiro:
1. SaNdro carEPa diaS, matrícula nº 5935782/2, ocupante do cargo de 
Técnico Previdenciário a, lotado no Núcleo de controle interno;
2. ElaiNE criSTiNa aMaral araNTES, matrícula nº 57193842/4, ocupante 
do cargo de Técnico Previdenciário a, lotada no Núcleo de controle interno;
3. iSaBEla do Socorro raMalHo dEMETrio, matrícula nº 80846157/4, ocu-
pante da função de Técnico Previdenciário a, lotada no Núcleo de controle interno;
4. NaTHalia dE oliVa fariaS Galli, matrícula nº 54190581/5, ocupante 
da função de Técnico Previdenciário a, lotada no Núcleo de controle interno;
5. YUriE KaMiZoNo Mac cUllocH, matrícula nº 55589050/7, ocupante 
do cargo de Técnico Previdenciário a, lotada no Núcleo de controle interno;
III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 15 de março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
republicada por ter saído com incorreções no doe nº 34.894, de 16/03/2022.

Protocolo: 773272
eXtrato do 1º terMo aditiVo de coNtrato
contrato administrativo: 012/2021
Processo: 2018/35445
data da assinatura: 03/03/2022
Vigência: 10/03/2022 a 09/03/2023
Exercício: 2022
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objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato administrativo 
nº 012/2021 pelo período de 12 (doze) meses e atualização dos dados cadastrais da con-
tratada devido a 7ª alteração no contrato Social.
o valor deste Termo aditivo é de r$ 5.490,00 (cinco mil, quatrocentos e noventa reais).
contratado: EdiTora NEGocioS PÚBlicoS do BraSil lTda, com sede 
na rua izabel a Redentora nº 2356 – Ed. Loewen, Sala 118, Bairro: Centro, CEP nº 
83005-010, São José dos Pinhais/Pr inscrita no cNPJ/Mf sob nº. 06.132.270/0001-
32, neste ato representado por o rUdiMar BarBoSa doS rEiS
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

Protocolo: 773088
eXtrato do 1º terMo aditiVo de coNtrato
contrato administrativo: 014/2021
Processo: 2021/192666
data da assinatura: 08/02/2022
Vigência: 09/02/2022 a 08/02/2023
Exercício: 2022 e 2023
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação por 12 
(doze) meses com acréscimo de 10,06% (iPca) ao valor total do contrato 
administrativo nº 008/2021 e alteração da razão Social, já atualizada, 
devido a 6ª alteração no contrato Social.
o valor deste Termo aditivo é de r$ 21.370,00 (Vinte e um mil, trezentos 
e setenta reais).
contratado: NP TEcNoloGia E GESTÃo dE dadoS lTda, com sede na rua iza-
bel a Redentora nº 2356 – Ed. Loewen, Sala 117, Bairro: Centro, CEP nº 83005-
010, São José dos Pinhais/Pr inscrita no cNPJ/Mf sob nº. 06.132.270/0001-32, 
neste ato representado por o rUdiMar BarBoSa doS rEiS
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

Protocolo: 773089
eXtrato do 1º terMo aditiVo de coNtrato
contrato administrativo: 013/2021
Processo: 2021/72221
data da assinatura: 09/03/2022
Vigência: 11/03/2022 a 10/03/2023
Exercício: 2022/2023
objeto: o presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do con-
trato administrativo nº 013/2021 pelo período de 12 (doze) meses, com 
troca de 10% dos aparelhos móveis fornecidos pela contratada, conforme 
item 5.5.1 do Pregão Eletrônico SRP 07/2020 – SEPLAD, correspondendo a 
03 aparelhos móveis, modelo Moto G50 5G 128GB.
o valor deste termo aditivo é de r$ 34.258,80 (Trinta e quatro mil e du-
zentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos).
contratado: claro S/a, inscrita no cNPJ sob o n.º 40.432.544/0001-47, com 
sede na Rua Henri Dunant 780, Torre A e Torre B – Santo Amaro/SP, CEP: 
04.709-110 neste ato representado por rEGiNa ZarifE do NaSciMENTo.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

Protocolo: 773091
citaÇÃo Por editaL
GdiL/diPre Nº 020/2022
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 2022/315793 2016/509579 Nair dE NaZarÉ liMa fErrEira

2 2022/315793 2017/511474 Maria do Socorro cHaVES faVacHo

3 2022/315793 2017/513301 Maria raiMUNda caMPoS dE liMa

4 2022/315725 2017/501540 claUdoMiro VElaSco aZEVEdo

5 2022/315725 2017/511485 Maria ValEria SoUZa dE MElo

6 2022/315725 2016/513850 ElENicE da SilVa caValcaNTE

 2022/315725 2016/513850 cloTildE da SilVa MENEZES

7 2022/315725 2016/516257 YTalo NaZarE E SilVa

8 2022/315622 2020/515757 NilSoN PaUliNo MorEira

9 2022/315622 2020/51770 SUZi HElENa roSário MESQUiTa dioNÍSio
 caio ÍTalo MESQUiTa dioNÍSio

10 2022/315272 2017/501131 áUrEa Maria raMoS coUTo

11 2022/315272 2020/505367 Maria do carMo BEZErra TEiXEira

12 2022/315272 2020/506009 JoSÉ GriGÓrio dE SoUSa

13 2022/315272 2020/513332 EliZaBETH MacÊdo alVarENGa

14 2022/315272 2016/516097 Maria do Socorro PiNHEiro do NaSciMENTo

15 2022/315547 2012/505033 MarcoS criSTiNo araÚJo loUrEiro

16 2022/315385 2015/513129 aNTÔNio da SilVa BENJaMiN

17 2022/315385 2015/513209 WalMir alVES da SilVa

18 2022/315101 2017/532113 rUTH fradE dE araUJo

19 2022/315232 2011/518970 roSiNETE PaTrocÍNio dE SoUSa

Belém, 17 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: 773276
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Portaria ret aP Nº 1.216 de 17 de MarÇo de 2022
diSPÕE SoBrE a rETificaÇÃo dE BENEfÍcio PrEVidENciário dE 
aPoSENTadoria Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo aUTUa-
da JUNTo ao TcE No ProTocolo /521999/2017-TcE; ProcESSo Nº 
2022/199287-iGEPrEV.
O Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGE-
PrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar Estadual 
nº. 39 de 09.01.2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais.
considerando os termos da diligência requerida pelo TcE/Pa (ofício nº. 
202200531/SEGER-TCE), que determinou a retificação da Portaria AP nº. 
1192 de 13/06/2013.
rESolVE:
I - Retificar a Portaria AP nº. 1192 de 13 de junho de 2013, que aposentou 
JUliaNa raiol da coSTa Mat. 592420/1, no cargo de Professor classe 
Especial, Nível i, lotada na Secretaria de Estado de Educação - SEdUc, 
alterando o percentual do adicional por Tempo de Serviço de 70% para 
50%, mantendo sua fundamentação legal, qual seja: art. 3º, “caput”, in-
cisos i, ii, iii e parágrafo único da Emenda constitucional nº 47/2005, 
c/c os artigos 2º e 5º da Emenda constitucional nº 47/2005; art. 7º da 
Emenda constitucional nº 41/2003; art. 37, §2º da lei nº 5.351/1986; art. 
35, “caput”, da lei nº. 5.351/86 c/c art. 32, caput da lei 7.442/10; art. 
131, §1º, inciso X da lei Estadual nº 5.810/1994; recebendo os proventos 
mensais de r$ 6.360,80 (seis mil, trezentos e sessenta reais e oitenta 
centavos), conforme abaixo discriminados:

Vencimento Base
Aulas Suplementares – 48h

Gratificação de Magistério - Vantagem Pessoal
Adicional por Tempo de Serviço – 50%

Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada
Total dos Proventos

3.003,74
720,90
372,28

1.501,87
762,01

6.360,80

ii - os efeitos desta Portaria retroagirão a 01 de julho de 2013, data do 
início dos efeitos da Portaria nº. 1192/2013.
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: 773379
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Portaria ret aP Nº 1.190 de 17 de MarÇo de 2022
diSPÕE SoBrE a rETificaÇÃo dE BENEfÍcio PrEVidENciário dE aPoSEN-
Tadoria Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo aUTUada JUNTo ao TcE No 
ProTocolo 512364/2017-TcE; ProcESSo Nº 2022/206315-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. 
202200534/SEGER-TCE), que determinou a retificação da Portaria AP nº. 
1196 de 13/06/2013.
rESolVE:
I - Retificar a Portaria AP nº. 1196 de 13 de junho de 2013, que aposentou 
rEGiNa cÉlia dE alMEida PiNTo Mat. 593370/1, 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%, mantendo sua fundamentação legal, qual seja: art. 6º, “caput”, 
incisos i, ii, iii e iV da Emenda constitucional nº 41/2003, c/c o art. 40, 
§5º da cf/88, os artigos 2º e 5º da Emenda constitucional nº 47/2005 e o 
art. 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lc nº 39/2002, com as alterações intro-
duzidas pela lei complementar nº 49/2005; art. 37. §2º da lei nº 5.351; 
art. 35, “caput”, da lei nº. 5.351/86 c/c art. 32, caput da lei 7.442/10; art. 
131, §1º, inciso iX da lei Estadual nº 5.810/1994, art.36, parágrafo único 
da lei nº 5.351/1986; recebendo os proventos mensais de r$ 6.401,86 
(seis mil, quatrocentos e um reais e oitenta e seis centavos), conforme 
abaixo discriminados:
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Vencimento Base
Aulas Suplementares – 48h

Gratificação de Magistério - Vantagem Pessoal
Adicional por Tempo de Serviço – 55%

Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada
Total dos Proventos

3.003,74
720,90
372,28

1.652,06
652,89

6.401,86

ii - os efeitos desta Portaria retroagirão a 01 de julho de 2013, data do 
início dos efeitos da Portaria nº. 1196/2013.
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: 773381
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Portaria ret aP Nº 1185 de 17 de MarÇo de 2022
diSPÕE SoBrE a rETificaÇÃo dE BENEfÍcio PrEVidENciário dE aPoSEN-
Tadoria Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo aUTUada JUNTo ao TcE No 
ProTocolo 522754/2017-TcE; ProcESSo Nº 2022/167694-iGEPrEV.
O Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGE-
PrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar Estadual 
nº. 39 de 09.01.2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais.
considerando os termos da diligência requerida pelo TcE/Pa (ofício nº. 
202200320/SEGER-TCE), que determinou a retificação da Portaria AP nº. 
0530 de 28/01/2014.
rESolVE:
I - Retificar a Portaria AP nº. 0530 de 28 de janeiro de 2014, que aposen-
tou Maria BaTiSTa rodriGUES Mat. 213500/1, 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 70% 
para 55%, mantendo sua fundamentação legal, qual seja: art. 3º, “caput”, 
incisos i, ii, iii e parágrafo único da Emenda constitucional nº 47/2005, 
c/c os artigos 2º e 5º da Emenda constitucional nº 47/2005; art. 7º da 
Emenda constitucional nº 41/2003; art. 37, §2º da lei nº 5.351/1986; art. 
35, “caput”, da lei nº. 5.351/86 c/c art. 32, caput da lei 7.442/10; art. 
131, §1º, inciso Xi da lei Estadual nº 5.810/1994; recebendo os proventos 
mensais de r$ 5.642,40 (cinco mil, seiscentos e quarenta e dois reais e 
quarenta centavos), conforme abaixo discriminados:

Vencimento Base
Aulas Suplementares – 48h

Gratificação de Magistério - Vantagem Pessoal
Adicional por Tempo de Serviço – 55%

Total dos Proventos

3.003,74
720,90
265,71

1.652,06
5.642,40

ii - os efeitos desta Portaria retroagirão a 01 de março de 2014, data do 
início dos efeitos da Portaria nº. 0530/2014.
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: 773382
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Portaria ret aP Nº 1.260 de 17 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 533820/2017-TcE; ProcESSo Nº 2022/167649-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. 
202200314/SEGER-TCE), que determinou a retificação da Portaria AP nº. 
3806 de 02/10/2012.
rESolVE:
I - Retificar a Portaria AP nº. 3806 de 02 de outubro de 2012, que apo-
sentou roSa Maria MoNTEiro da SilVa, Mat. 599476/2, no cargo de 
Professor classe i, Nível c, lotada na Secretaria de Estado de Educação - 
SEdUc, alterando o percentual do adicional por Tempo de Serviço de 65% 
para 45%, bem como modificar o Nível de C para o B e reduzindo as aulas 
suplementares de 144h para 130h, mantendo sua fundamentação legal, 
qual seja: art. 3º, “caput”, incisos i, ii, iii e parágrafo único da Emenda 
constitucional nº 47/2005, c/c os artigos 2º e 5º da Emenda constitucional 
nº 47/2005; art. 7º da Emenda constitucional 41/2003; art. 37, §2º da 
lei n° 5.351/86 c/c o V. acórdão nº 16.985/89 do TcE; art. 35, “caput” 
da lei nº. 5.351/86 c/c art. 32, caput da lei 7.442/10; art. 140, inciso iii 
da lei nº. 5.810/94; art. 130, §1º da lei 5.810/94 c/c art. 94, §2º da lc 
nº 039/2002, com nova redação da lc nº 044/2003 c/c o anexo i da lei 
7.107/2008 c/c a resolução nº 001/2011 – IGEPREV; art. 131, §1º, inciso 
iX, da lei nº. 5.810/94; recebendo os proventos mensais de r$ 10.263,74 
(dez mil, duzentos e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos), 
conforme abaixo discriminados:

Vencimento Base
Adicional pelo Exercício de Função Gratificada

Aulas Suplementares – 130h
Gratificação de Magistério – Vantagem Pessoal

Gratificação pela Escolaridade
Adicional por Tempo de Serviço – 45%

Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada
Total dos Proventos

2.915,18
208,52

1.894,87
359.45

2.332,14
2.455,13

98,45
10.263,74

ii - os efeitos desta Portaria retroagirão a 01 de novembro de 2012, data 
do início dos efeitos da Portaria nº. 3806/2012.
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: 773377

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 058 de 11 de Março de 2022.
a dirETora GEral iNTEriNa da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, 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, e os Processos n° 2020/252307 e nº 2022/290990;
rESolVE:
I – DESIGNAR, a servidora ADRIANE MARCELA QUEIROS DA COSTA, ma-
trícula nº 57212355/1, assistente administrativo, e no seu impedimento 
a servidora lENiSE BEZErra dE BriTo, coordenadora do Núcleo de cap-
tação de recursos, matrícula nº 5933801/2 para exercer o encargo de 
Fiscal do Contrato Administrativo nº 015/2020, firmado entre a Escola de 
Governança Pública do Estado do Pará – EGPA e a Empresa ATLANTA RENT 
a car, cNPJ Nº. 01.135.910/0001-44, que tem por objeto a contratação 
nos serviços de locação de veículos automotores terrestre.
ii - Esta Portaria entra em vigor a contar da data de publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EliSaNGEla Mara da SilVa JorGE
diretora Geral interina.
Portaria Nº 066 de 11 de Março de 2022.
a dirETora GEral iNTEriNa da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, 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, e os Processos n° 2018/14497 e nº 2022/290990;
rESolVE:
I – DESIGNAR, o servidor MARCELO OTAVIANO BARBOSA E SILVA, ma-
trícula nº 57195903/1, Técnico de Gestão e infra-Estrutura e no seu im-
pedimento o servidor faBiaNo do NaSciMENTo SarGES, matrícula nº 
54182025/3, Técnico de administração e finanças, para exercer o encargo 
de Fiscais do Contrato Administrativo nº 009/2018, firmado entre a Escola 
de Governança Pública do Estado do Pará – EGPA e a Empresa HEXCEL, 
cNPJ Nº. 10.599.628/0001-09, que tem por objeto a contratação nos ser-
viços de manutenção de elevadores.
ii - Esta Portaria entra em vigor a contar da data de publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EliSaNGEla Mara da SilVa JorGE
diretora Geral interina.
Portaria Nº 067 de 11 de Março de 2022.
a dirETora GEral iNTEriNa da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, 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, e os Processos n° 2018/375217 e nº 2022/290990;
rESolVE:
I – DESIGNAR, a servidora VERA LUCIA SANTOS BESSA, matrícula nº 
5076072/1, coordenador e no seu impedimento a servidora aNa caroli-
Na BarrETo ParaNHoS BraSil, matrícula nº 57216500/2, coordenador, 
para exercer o encargo de fiscais do contrato administrativo nº 021/2018, 
firmado entre a Escola de Governança Pública do Estado do Pará – EGPA 
e a Empresa PriNT SolUTioNS SErViÇoS dE ProcESSaMENTo dE do-
cUMENToS lTda, cNPJ Nº. 07.928.901/0001-97, que tem por objeto a 
contratação dos serviços de solução de terceirização de impressão com 
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locação de equipamentos incluindo cópia, fax, digitalização departamental 
e suporte para soluções embarcadas de processos de gestão documental 
de caráter local e/ou de computador de grande porte com acesso via rede 
local (TcP-iP) bem como a manutenção preventiva e corretiva com a subs-
tituição de peças e suprimentos (inclusive papel), sistema de gerenciamen-
to e contabilização de computadores, notbooks e projetores.
ii - Esta Portaria entra em vigor a contar da data de publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EliSaNGEla Mara da SilVa JorGE
diretora Geral interina.
Portaria Nº 068 de 11 de Março de 2022.
a dirETora GEral iNTEriNa da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, 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, e os Processos n° 2020/375115 e nº 2022/290990;
rESolVE:
I – DESIGNAR, a servidora MARIA LUCIA SALGADO BARRA, matrícula nº 
3204/1, administrador e no seu impedimento a servidora VEra lUcia 
SaNToS BESSa, matrícula nº 5076072/1, coordenador, para exercer o en-
cargo de Fiscais do Contrato Administrativo nº 011/2017, firmado entre a 
Escola de Governança Pública do Estado do Pará – EGPA e a Empresa KAPA 
caPiTal lTda-ME, cNPJ Nº. 13.279.768-0001/98, que tem por objeto a 
contratação dos serviços de limpeza e conservação predial.
ii - Esta Portaria entra em vigor a contar da data de publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EliSaNGEla Mara da SilVa JorGE
diretora Geral interina.
Portaria Nº 069 de 11 de Março de 2022.
a dirETora GEral iNTEriNa da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, 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, e os Processos n° 2020/543012 e nº 2022/290990;
rESolVE:
I – DESIGNAR, a servidora LENISE BEZERRA DE BRITO, Coordenadora 
do Núcleo de captação de recursos, matrícula nº 5933801/2, e no seu 
impedimento a servidora criSTiNa SUEli da SilVa loPES, Especialista 
em Educação classe ii, matrícula nº 5901394/1 para exercer o encargo 
de Fiscais do Contrato Administrativo nº 005/2020, firmado entre a Escola 
de Governança Pública do Estado do Pará – EGPA e a Empresa KGA DE-
SENVolViMENTo E TEcNoloGia EirEli, cNPJ Nº. 24.784.257/0001-40, 
que tem por objeto a contratação dos serviços de natureza continuada de 
transporte individual privado de passageiros.
ii - Esta Portaria entra em vigor a contar da data de publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EliSaNGEla Mara da SilVa JorGE
diretora Geral interina.
Portaria Nº 070 de 11 de Março de 2022.
a dirETora GEral iNTEriNa da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, 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, e os Processos n° 2020/459741 e nº 2022/290990;
rESolVE:
I – DESIGNAR, a servidora ROSANA DA SILVA RODRIGUES, matrícula nº 
5274745/1, Especialista em Educação classe i, e no seu impedimento a 
servidora daNiEla fUMiE YoSHiToME, matrícula nº 557211100/1, Téc-
nico de administração e finanças, para exercer o encargo de fiscais do 
Contrato Administrativo nº 017/2020, firmado entre a Escola de Gover-
nança Pública do Estado do Pará – EGPA e a Empresa NORTE TURISMO 
lTda, cNPJ Nº. 05.570.254/0001-69, que tem por objeto a contratação 
dos serviços para agenciamento de viagens, para fornecimento de passa-
gens aéreas nacionais e internacionais, rodoviárias e fluviais
ii - Esta Portaria entra em vigor a contar da data de publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EliSaNGEla Mara da SilVa JorGE
diretora Geral interina.
Portaria Nº 072 de 11 de Março de 2022.
a dirETora GEral iNTEriNa da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, 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, e os Processos n° 2021/40568 e nº 2022/290990
rESolVE:
I – DESIGNAR, o servidor LUCILIO OTAVIO NERY DA COSTA, matrícula 
nº 57176472/5, coordenador do Núcleo de Valorização do Servidor e no 
seu impedimento o servidor MaTHEUS MoraES da SilVa, matrícula nº 

55950336/1, Secretário de coordenação, para exercer o encargo de fiscais 
do contrato administrativo nº 021/2021, firmado entre a Escola de Gover-
nança Pública do Estado do Pará – EGPA e a Empresa PRODEPA, CNPJ Nº. 
05.059.613/0001-18, que tem por objeto a contratação nos serviços de 
Tecnologia de informação e comunicação - Tic.
ii - Esta Portaria entra em vigor a contar da data de publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EliSaNGEla Mara da SilVa JorGE
diretora Geral interina.
Portaria Nº 073 de 11 de Março de 2022.
a dirETora GEral iNTEriNa da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, 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, e os Processos n° 2020/53997 e nº 2022/290990;
rESolVE:
I – DESIGNAR, o servidor NEUZA MARIA BRAGA MARTINS, matrícula nº 
57227705/2, Especialista em Educação classe i e no seu impedimento o 
servidor BrUNo raBElo dE SoUZa, matrícula nº 57195068/1, assistente 
administrativo, para exercer o encargo de fiscais do contrato administra-
tivo nº 003/2020, firmado entre a Escola de Governança Pública do Estado 
do Pará – EGPA e a Empresa RG SOFTWARE, CNPJ Nº. 02.701.966/0001-
81, que tem por objeto a contratação nos serviços de desenvolvimento 
de sistema de informática/intranet, para prestação de hospedagem em 
datacenter do sistema SGc, incluindo suporte via helpdesk e manutenção.
ii - Esta Portaria entra em vigor a contar da data de publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EliSaNGEla Mara da SilVa JorGE
diretora Geral interina.
Portaria Nº 074 de 11 de Março de 2022.
a dirETora GEral iNTEriNa da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, 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, e os Processos n° 2021/17657 e nº 2022/290990;
rESolVE:
I – DESIGNAR, o servidor PATRICK OLIVEIRA DE AVELAR, matrícula nº 
54196475/1, Técnico de administração e finanças e no seu impedimento 
o servidor SErGio caSTro GoMES, matrícula nº 3255280/1, Técnico B, 
para exercer o encargo de fiscais do contrato administrativo nº 023/2021, 
firmado entre a Escola de Governança Pública do Estado do Pará – EGPA e 
a Empresa TaM coMÉrcio dE PEÇaS E SErViÇoS dE rEfriGEraÇÃo lT-
da-EPP, cNPJ Nº. 29.044.927/0001-05, que tem por objeto a contratação 
nos serviços de Manutenção de ar condicionado.
ii - Esta Portaria entra em vigor a contar da data de publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EliSaNGEla Mara da SilVa JorGE
diretora Geral interina.
Portaria Nº 075 de 11 de Março de 2022.
a dirETora GEral iNTEriNa da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, 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, e os Processos n° 2017/65842 e nº 2022/290990;
rESolVE:
I – DESIGNAR, a servidora HELLEM CASSEB FLEXA, matrícula nº 
57174724/1, assistente Técnico, e no seu impedimento a servidora rE-
NaTa KEllY aSSiS da SilVa, matrícula nº 57192950, Professor classe i, 
para exercer o encargo de fiscais do contrato administrativo nº 003/2017, 
firmado entre a Escola de Governança Pública do Estado do Pará – EGPA 
e a Empresa TicKET SolUÇÕES, cNPJ Nº. 03.506.307/0001-57, que tem 
por objeto a contratação nos serviços de fornecimento de coMBUSTÍVEl.
ii - Esta Portaria entra em vigor a contar da data de publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EliSaNGEla Mara da SilVa JorGE
diretora Geral interina.

Protocolo: 773369

errata
.

errata da Portaria 280 de 01 de outubro de 2021, publicada no 
doe Nº 34.722 de 04 de outubro de 2021 – concessão diárias. 
Protocolo nº 712410
onde se lê: ...período de 03/10 a 08/10/2021...
Leia-se: ... 04/10/ a 09/10/2021...
EliSaNGEla Mara da SilVa JorGE
diretora Geral interina.

Protocolo: 773396
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secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2022330001965, de 14 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
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: carloS aUGUSTo da SilVa coSTa NETo.
cPf: 856.353.912-49.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aUToM..
cHaSSi: 98861118XMK392827.
Portaria Nº 2022330001975, de 15 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
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: claUdio JoSE rocHa riBEiro.
cPf: 186.022.232-34.
Marca/ModElo: HYUNdai/crETa 16a aTTiTU.
cHaSSi: 9BHGa811BKP135662.
Portaria Nº 2022330001981, de 15 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
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: daVid JacoB cHaVES MESQUiTa.
cPf: 070.313.362-44.
Marca/ModElo: VW/T croSS SENSE TSi ad.
cHaSSi: 9BWBH6Bf2M4045645.
Portaria Nº 2022330001973, de 15 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
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: GEorGia oliVEira TEiXEira.
cPf: 136.909.302-00.
Marca/ModElo: HoNda/fiT PErSoNal.
cHaSSi: 93HGK5830JZ119636.
Portaria Nº 2022330001979, de 15 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
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: HEB NaTaliNo doS rEiS coSTa.
cPf: 641.294.032-49.
Marca/ModElo: cHEVrolET/oNiX 1.4aT lTZ.
cHaSSi: 9BGKT48V0KG244630.
Portaria Nº 2022330001980, de 15 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
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: laNNa roBErTa cardoSo PiNHEiro.
cPf: 751.086.232-91.
Marca/ModElo: ToYoTa/ETioS HB XlS15 MT.
cHaSSi: 9BrK29BT2H0094515.
Portaria Nº 2022330001974, de 15 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
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: lEoNardo rafaEl fErNaNdES.
cPf: 297.952.062-49.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XJK167207.
Portaria Nº 2022330001971, de 15 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
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: lUiZ fraNciSco rodriGUES BaNdEira.
cPf: 306.254.832-00.
Marca/ModElo: VW/T croSS SENSE TSi ad.
cHaSSi: 9BWBH6BfXl4083526.
Portaria Nº 2022330001978, de 15 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
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: MiriaM claUdia faUSTo dE SoUSa MaroJa.
cPf: 751.484.473-20.
Marca/ModElo: ToYoTa/YariS Sd Xl 15 aT.
cHaSSi: 9BrBc9f34K8055120.

Portaria Nº 2022330001982, de 15 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
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: raQUEl dE BarroS raMoS allEN.
cPf: 459.627.312-04.
Marca/ModElo: HoNda/Hr-V EXl cVT.
cHaSSi: 93HrV2870lK142990.
Portaria Nº 2022330001977, de 15 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
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: rENaTo rodriGUES coElHo.
cPf: 125.870.792-68.
Marca/ModElo: HoNda/fiT lX cVT.
cHaSSi: 93HGK5840JZ110673.
Portaria Nº 2022330001972, de 15 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
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: SolaNGE Maria aNaicE loPES.
cPf: 182.209.672-34.
Marca/ModElo: ford/Ka fSl aT 1.5 Ha c.
cHaSSi: 9BfZH55S6K8358964.
Portaria Nº 2022330001976, de 15 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
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: ViolETa rEfKalEfSKY loUrEiro.
cPf: 005.908.002-72.
Marca/ModElo: HYUNdai/HB20 16a ViSioN.
cHaSSi: 9BHcP51dBMP157534.
Portaria Nº 2022330001988, de 16 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
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: claUdia BriTo fiGUEirEdo.
cPf: 277.893.222-49.
Marca/ModElo: cHEV/TracKEr T a.
cHaSSi: 9BGEX76H0MB216296.
Portaria Nº 2022330001992, de 16 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
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: daYGiaNE alMEida oliVEira.
cPf: 354.732.902-72.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS acTiVE cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15MB418369.
Portaria Nº 2022330001989, de 16 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
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: EdilEi cordEiro dE oliVEira.
cPf: 955.959.452-49.
Marca/ModElo: fiaT/arGo TrEKKiNG 1.3.
cHaSSi: 9Bd358a7HMYK92234.
Portaria Nº 2022330001995, de 16 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
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: GErVaSio STEiNHEUSEr.
cPf: 486.318.509-00.
Marca/ModElo: cHEV/oNiX 10TaT HB.
cHaSSi: 9BGEa48H0lG163811.
Portaria Nº 2022330001987, de 16 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
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: JUlio SaNTaNa SENa da SilVa.
cPf: 594.403.842-04.
Marca/ModElo: HoNda/fiT lX cVT.
cHaSSi: 93HGK5840HZ222640.
Portaria Nº 2022330001993, de 16 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
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: lUiS roBErTo loBaTo doS SaNToS.
cPf: 090.780.533-72.
Marca/ModElo: HYUNdai/crETa 16a aTTiTU.
cHaSSi: 9BHGa811BlP176206.
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Portaria Nº 2022330001984, de 16 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
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: Maria lUiZa Pacifico fErrEira.
cPf: 042.849.240-10.
Marca/ModElo: ToYoTa/corolla Gli18 cVT.
cHaSSi: 9BrBl3HEXJ0144098.

Protocolo: 773101
Portarias de recoNHeciMeNto de iMUNidade de iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2022330001986, de 16 de março de 2022
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “a”, § 2° da constituição federal, 
decreto nº 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa nº 
04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: diocESE dE XiNGU-alTaMira.
cNPJ: 04.892.592/0001-54.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2021 93XHYKl1TNcM46462 MMc/TriToN SPorT HPE
Portaria Nº 2022330001991, de 16 de março de 2022
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “a”, § 2° da constituição federal, 
decreto nº 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa nº 
04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: diocESE dE XiNGU-alTaMira.
cNPJ: 04.892.592/0001-54.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2022 8afar23NXNJ257268 i/ford raNGEr XlScd4a22c
Portaria Nº 2022330001983, de 16 de março de 2022
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2021, 2022.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “a”, § 2° da constituição federal, 
decreto nº 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa nº 
04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: ordEM doS aGoSTiNiaNoS rEcolEToS ProViNcia dE 
SaNTo ToMaS dE Vil.
cNPJ: 34.148.486/0005-55.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2022 8aJfY29G3d8535246 i/ToYoTa HilUX cd4X4 SrV
2021 8aJKa3cd6M3085452 i/ToYoTa HilUX cdSr a4fd
2022 8aJKa3cd6M3085452 i/ToYoTa HilUX cdSr a4fd
2022 93YcddUH57J881154 rENaUlT/MaSTEr BUS16 dci
2022 9Bd341a8cJY515648 fiaT/MoBi driVE
2021 9c2Jf2500ar106878 HoNda/lEad 110
2022 9c2Jf2500ar106878 HoNda/lEad 110
2022 9cdcf4faJcM104543 JTa/SUZUKi BUrGMaN i
Portaria Nº 2022330001985, de 16 de março de 2022
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2021, 2022.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “a”, § 2° da constituição federal, 
decreto nº 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa nº 
04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: ordEM doS aGoSTiNiaNoS rEcolEToS ProViNcia dE 
SaNTo ToMaS dE Vil.
cNPJ: 34.148.486/0015-27.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2021 8aJKa3cd7M3085427 i/ToYoTa HilUX cdSr a4fd
2022 8aJKa3cd7M3085427 i/ToYoTa HilUX cdSr a4fd
Portaria Nº 2022330001990, de 16 de março de 2022
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “a”, § 2° da constituição federal, 
decreto nº 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa nº 
04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: ordEM doS aGoSTiNiaNoS rEcolEToS ProViNcia dE 
SaNTo ToMaS dE Vil.
cNPJ: 34.148.486/0003-93.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2022 9BWdB09N8BP014951 VW/Polo SEdaN 1.6
Portaria Nº 2022330001994, de 16 de março de 2022
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “a”, § 2° da constituição federal, 
decreto nº 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa nº 
04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: ordEM doS aGoSTiNiaNoS rEcolEToS ProViNcia dE 
SaNTo ToMaS dE Vil.
cNPJ: 34.148.486/0006-36.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2022 98822616cMKd89997 fiaT/Toro frEEdoM aT9 d4

Protocolo: 773102
diretoria de adMiNistraÇÃo

Portaria Nº 446 de 10 de MarÇo de 2022
coNcEdEr 10 (dez) dias de licença para Tratamento de Saúde, a ser-
vidora roSaNGEla lEal fErrEira, Técnica em Gestão Pública, id func 
nº 32212/1, lotada na cEcoMT de Portos e aeroportos, no período de 
14/01/2022 a 23/01/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício

Portaria Nº 447 de 10 de MarÇo de 2022
coNcEdEr 15 (quinze) dias de licença para Tratamento de Saúde, a servi-
dora SaNdra Maria BiTENcoUrT BEcKMaN aBrEU, agente administrati-
vo, id func nº 22829/1, lotada na célula de Gestão de Pessoas, no período 
de 18/01/2022 a 01/02/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício

Protocolo: 773264

errata
.

A Portaria n.º 185, de 16 de março de 2022, publicada no Diário Oficial 
do estado nº 34.896, de 17 de março de 2022, pág. 31, No Preâmbulo:
onde se lê: “SEcrETario dE ESTado da faZENda, ,em exercício [...]”
leia-se: “SEcrETario dE ESTado da faZENda, [...]”
“art. 3º [...],
onde se lê: “• 1º As informações [...]” leia-se:“§ 1º as informações [...]”
onde se lê: “• 2º As etapas [...]” leia-se:“§ 2º as etapas [...]”

Protocolo: 773083

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 2º
contrato: 017/2020/SEfa.
data da assinatura: 15/03/2022.
objeto: o presente Termo aditivo ao contrato no 17/2020/SEfa, que tra-
ta da contratação de consultor individual, tem por objeto: a prorrogação 
do prazo de vigência pelo período 9 (nove) meses com início em 16 de 
março de 2022 e término em 31 de dezembro de 2022. o reajuste do 
valor mensal do contrato, passando de r$ 10.000,00 (dez mil reais) para 
r$ 11.628,67 (onze mil seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e sete 
centavos). a inserção da cláusula de reajuste. o pagamento da diferença 
referente ao período entre março/2021 a fevereiro/2022 no valor de r$ 
6.234,36 (seis mil duzentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos).
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
Unidade Gestora: 170107 - Pará GoV. ProfiSco ii :
funcional Programática/ atividade: 17101.04.126.1508.8238 função: 04 - administração
Sub-função: 126 - Tecnologia da informação Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8238 - Gestão de Tecnologia da informação e comunicação
Natureza da despesa: 33.90.36 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
Valor mensal: r$ 11.628,67
Valor retroativo: r$ 6.234,36
fontes de recursos: 0131 / 0331 - operações de crédito Externas
contratado: fEliPE rodriGUES BaSToS, brasileiro, solteiro, Bacharel em 
Sistemas de informação, portador da carteira de identidade (rG) no 4881317 
Pc/Pa,  e portador do cPf/Mf no 835.440.112-04, residente e domiciliado à 
rua Portel, nº 105, Bairro Marambaia, cEP.66620-160, Belém- Pa.
ordenador, em exercício: aNÍdio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo

Protocolo: 773387

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 001/2022
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, inscrita no cNPJ 
n.º 05.054.903/0001-79 e a empresa J. f coMUNicaÇÃo E criSE lTda 
pessoa jurídica inscrita no de cNPJ sob nº 17.677.587/0001-70.
do oBJETo do coNTraTo: contratação do curso “capacitação em comu-
nicação para Gestores fazendários”, de acordo com condições, quantidades 
estabelecidas no Termo de referência e seus anexos.
Valor GloBal: r$ 12.000,00 (doze mil reais)
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no artigo 25, ii c/c art. 
13 Vi da lei federal nº 8.666/93, considerando a exclusividade do serviço.
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
Unidade Gestora: 170107 - Projeto de Modernização da Gestão fiscal do 
Estado do Pará - ProfiSco ii funcional
Programática: 17101.04.123.1508.8251.
função: 04 - administração
Subfunção: 123 - administração financeira
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8251 - Gestão da administração fazendária
Natureza da despesa: 339039 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor r$ 12.000,00
fonte de recurso: 0131 - operações de crédito Externas
ORDENADOR RESPONSÁVEL: René de Oliveira e Sousa Júnior – Secretário 
de Estado da fazenda
foro: Belém, Estado do Pará.
daTa: 16 de março de 2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda

Protocolo: 773404

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado da Fazenda, resolve ratificar o Termo de Inexigi-
bilidade de licitação nº 001/2022 para a contratação de empresa para 
atender as necessidades da Secretaria de Estado da fazenda do Estado do 
Pará, através da empresa J. f coMUNicaÇÃo E criSE lTda.
Valor Global: r$ 12.000,00 (doze mil reais).
Belém (Pa), 16 de março de 2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda

Protocolo: 773408
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sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 524,17 deMarÇo de 2022
o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da 
FaZeNda, no uso de suas atribuições que foram delegadas pela PorTaria 
Nº 061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n°34.477 de 
01/02/2021 e, considerando o processo nº 2022298067-
rESolVE:
coNcEdEr a servidora aNa Márcia MENdES BraGa, cargo assistente ad-
ministrativo, Matricula nº055288401, portadora do cPf nº 28198638253, 
Suprimento de fundos no valor total de r$ 2.500,00( dois Mil e Quinhentos 
Reais ), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 1.000,00( Mil reais )
33.90.39 - SErViÇo dE TErcEiro PESSoa JUrÍdica: 1.500,00 (Mil e 
Quinhentos reais )
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEraT-Mara-
Bá, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês de 
MarÇo do exercício corrente, e deverão ser aplicados  em até 30 (trinta) dias 
a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anídio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício
Portaria Nº 525, 17 de MarÇo de 2022
o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da 
FaZeNda, no uso de suas atribuições que foram delegadas pela PorTaria 
Nº 061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n°34.477 de 
01/02/2021 e, considerando o processo nº 2022267555-
rESolVE:
coNcEdEr a servidora aNa lÚcia SilVa dE oliVEira , cargo digitador, 
Matricula nº03245799-01,  portador do cPf nº210.827.402-25, Suprimen-
to de fundos no valor total de r$ 2.800,00 (dois Mil e oitocentos reais ), 
o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 2.800,00 (dois Mil e oitocentos reais )
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMT-a-
raGUaia(EXTra), não subordinada ao processo normal de aplicação, refe-
rente ao mês de MarÇo do exercício corrente, e deverão ser aplicados  em 
até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício
Portaria Nº526, 17 de MarÇo de 2022
o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da 
FaZeNda, no uso de suas atribuições que foram delegadas pela PorTaria 
Nº 061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n°34.477 de 
01/02/2021 e, considerando o processo nº 2022289703-
rESolVE:
coNcEdEr a servidora JEaNET dE JESUS SoUZa, cargo agente de Ser-
viços, Matricula n°5052629/2, portadora do cPf nº 211.982.412.68, Su-
primento de fundos no valor total de r$ 650,00 (Seiscentos e cinqüenta 
Reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.128.1508.8887 - caPaciTaÇÃo dE aGENTES PÚBlicoS
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da EScola fa-
ZENdária-EfaZ, não subordinada ao processo normal de aplicação, refe-
rente ao mês de MarÇo do exercício corrente, e deverão ser aplicados  em 
até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício
Portaria Nº 527, 17 de MarÇo de 2022
o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da 
FaZeNda, no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela Por-
Taria Nº 061 de 29/01/2021,
publicada no Diário Oficial do Estado n°34.477 de 01/02/2021, consideran-
do ainda o processo nº 2022/302313- rESolVE:
coNcEdEr a servidora, roSEMEirE do Socorro dE SoUZa Mar-
TiNS, cargo assistente Técnico, Matricula nº325154301/1, porta-
dor do cPf nº 223.435.802-78, Suprimento de fundos no valor total de r$ 
1.700,00 ( Um Mil e Setecentos Reais), o qual deverá observar a classificação 
orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 1.700,00 (Um Mil e Setecentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUroS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEraT-TU-
cUrUÍ, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de MarÇo do exercício corrente, e deverão ser aplicados  em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período de aplicação
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 773065

editaL de NotiFicaÇÃo
.

o ilmo. sr. MÁrio cÉsar HoLLaNda caMPos, coordenador regional 
de Administração Tributária e Não Tributária – ALTAMIRA – PA desta Se-
cretaria de Estado da fazenda faZ SaBEr, aos titulares ou representantes 
legais da empresa abaixo relacionada, que fica o sujeito passivo em epi-
grafe, pelo presente instrumento iNTiMado da decisão de Julgamento, nos 
termos dos arts. 13, 14 da lei nº 6.182/98.

coNtriBUiNte aUto de iNFraÇÃo decisÃo

15.315678-3 - J. U. a. dE SoUSa - coMErcio 102016510004149-6 ParcialMENTE ProcEdENTE, declaran-
do dEVido o crédito tributário

Mario cESar HollaNda caMPoS
Coordenador da CERAT – ALTAMIRA

Protocolo: 772938
editaL de aUto de iNFraÇÃo e NotiFicaÇÃo FiscaL- 

cerat ParaGoMiNas
o ilmo. Sr. coordenador da cEraT Paragominas, desta Secretaria de Es-
tado da fazenda, no uso de suas atribuições, faZ SaBEr a todos quanto 
o presente Edital lerem ou dele por qualquer outro meio tomarem conhe-
cimento, que foi lavrado aUTo dE iNfraÇÃo E NoTificaÇÃo fiScal - 
aiNf, abaixo relacionado, originário da ação fiscal de rotina ou Pontual nº 
08.2022.82.0000001-3 - aiNf Nº 082022510000012-2.
raZÃo Social: NorTE BraSil MadEiraS EirEli - iNSc. EST. Nº : 15.452.339-9
afrE responsável: raiMUNdo NoNaTo dE oliVEira loPES.
o prazo para efetuar o recolhimento do crédito tributário ou apresentar 
impugnação é de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º dia da publica-
ção desta Notifi cação, de acordo com o que estabelece a Lei n.º 6.182, de 
30 de dezembro de 1998, alterada pela lei nº 7.078, de 28 de dezembro de 
2007, art. 14, § 3º, o que poderá ser feito nesta coordenação, localizada na 
Av. Presidnte Vargas, S/N – Centro – Paragominas, no horário de 08:00 as 
14:00 hr, findo o qual sujeitar-se-á a cobrança executiva do crédito tributário.
francisco assis carolino Junior
Coordenador Fazendário – CERAT - PARAGOMINAS

Protocolo: 773121

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202201000247 de 17/03/2022 - 
Proc n.º 002022730001341/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: João Tiago de Carvalho – CPF: 076.662.922-87
Marca: cHEV/TracKEr T a lT EcoNoflEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000249 de 17/03/2022 - 
Proc n.º 002022730001413/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: José Maurício da Silva – CPF: 440.876.912-68
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ EcoNoflEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000255 de 17/03/2022 - 
Proc n.º 002022730001175/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: Jardson Sousa de Amaral – CPF: 662.464.152-53
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10MT lT1 Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000251 de 17/03/2022 - 
Proc n.º 002022730001418/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: raimundo Carneiro da Costa – CPF: 318.174.832-34
Marca: VW/VirTUS cl TSi 200 Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000253 de 17/03/2022 - 
Proc n.º 002022730001325/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: Antonio Carlos de Almeida Morais – CPF: 450.427.212-15
Marca: ToYoTa/corolla 18 HV croSS HiBrido XrX aT Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204000807, de 17/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001462/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: Ailson Joaquim Felix Faro – CPF: 236.398.732-20
Marca/Tipo/chassi
rENaUlT/loGaN ZEN10MT/Pas/automovel/93Y4SrZ85lJ129527
Portaria n.º202204000809, de 17/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001457/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: Floriano Vieira Queiroz – CPF: 625.912.902-53
Marca/Tipo/chassi
fiaT/MoBi liKE/Pas/automovel/9Bd341a5XJY523248
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Portaria n.º202204000811, de 17/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001455/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: Edson da Costa Silva – CPF: 207.406.892-15
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0JG352929
Portaria n.º202204000813, de 17/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001452/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: Eduardo da Silva Botelho – CPF: 330.407.292-68
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE cl MB/Pas/automovel/9BWdB45U7fT107171
Portaria n.º202204000815, de 17/03/2022 - 
Proc n.º 42022730000811/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 Francisco de Souza – CPF: 387.536.852-53
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l aT acT7/Pas/automovel/9BGJK7520MB216463
Portaria n.º202204000817, de 17/03/2022 - 
Proc n.º 42022730000809/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 Antonio do Nascimento – CPF: 403.639.292-15
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 18l MT PrEMiEr/Pas/automovel/9BGJP7520MB231445
Portaria n.º202204000819, de 17/03/2022 - 
Proc n.º 42022730000641/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 dos Santos de Almeida – CPF: 188.001.142-53
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lT/Pas/automovel/9BGKS69V0KG343928
Portaria n.º202204000821, de 17/03/2022 - 
Proc n.º 42022730000507/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: Magno Rufino Mourão – CPF: 818.092.392-49
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa ESSENcE 1.6/Pas/automovel/9Bd19716TG3307489
Portaria n.º202204000823, de 17/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001468/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: Olavo José Assunção Miranda – CPF: 623.782.362-04
Marca/Tipo/chassi
VW/foX rUN MBV/Pas/automovel/9BWaB45Z2H4019446
Portaria n.º202204000825, de 17/03/2022 - 
Proc n.º 42022730000481/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: Luis Goncalvesdias – CPF: 723.898.692-20
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l aT acT7/Pas/automovel/9BGJK7520KB160794
Portaria n.º202204000827, de 17/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001464/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 Oscar Almeida Farias – CPF: 185.305.402-04
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10MT lT2/Pas/automovel/9BGEB69a0MG193726
Portaria n.º202204000829, de 17/03/2022 - 
Proc n.º 42022730000403/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 Estevam Fereira de Almeida – CPF: 147.789.712-72
Marca/Tipo/chassi
rENaUlT/dUSTEr ico16 cVT/Mis/camioneta/93YHJd201MJ762094
Portaria n.º202204000831, de 17/03/2022 - 
Proc n.º 42022730000631/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: Weilan Carvalho Souza – CPF: 525.084.712-91
Marca/Tipo/chassi
i/cHEVrolET claSSic lS/Pas/automovel/8aGSU1920Gr103781
Portaria n.º202204000833, de 17/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001444/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: Diogo dos Santos Lima – CPF: 930.048.342-00
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa ESSENcE 1.6 dl/Pas/automovel/9Bd13572ac2206799
Portaria n.º202204000835, de 17/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001445/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: Joao de Deus Lessa da Costa – CPF: 454.631.232-68
Marca/Tipo/chassi

VW/Polo Mca/Pas/automovel/9BWaG5BZXlP110483
Portaria n.º202204000837, de 17/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001414/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 Francisco Everton Santana – CPF: 147.764.483-00
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0HG240454
Portaria n.º202204000841, de 17/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001394/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: Sergio Hildegardo Ribeiro Galvão – CPF: 155.004.542-34
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla alTiSflEX/Pas/automovel/9BrBd3HE3H0312350
Portaria n.º202204000843, de 17/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001451/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: Aleudo de Araujo Silva – CPF: 420.587.753-68
Marca/Tipo/chassi
fiaT/UNo MillE WaY EcoN/Pas/automovel/9Bd15844ad6814102
Portaria n.º202204000845, de 17/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001240/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: Juarez Miranda Lisboa – CPF: 306.463.832-72
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa ESSENcE 1.6/Pas/automovel/9Bd13571ac2206634

Protocolo: 773097
atos do triBUNaL adMNistratiVo de recUrsos 

FaZeNdÁrios-tarF
acÓrdÃos

PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
ACÓRDÃO N. 8297 – 1ª CPJ.RECURSO N. 19023 – VOLUNTÁRIO (PROCES-
So N. 172021730000214-3/aiNf N.172018510000062-5). coNSElHEiro 
rElaTor: NElSoN PaUlo SiMÕES NaSSEr. coNSElHEiro dESiGNado: 
MarcoS aUGUSTo caTHariN. EMENTa: icMS. ENTrEGa dE MErcado-
ria dESacoMPaNHada dE docUMENTo fiScal HáBil. NÃo coNHEci-
MENTo do rEcUrSo. 1. Não se aplica a contagem de prazos, em dias 
úteis, estabelecida no art. 219 do cPc (lei n. 13.105/15), nos processos 
administrativos tributários, em face das disposições do art. 210 do cTN 
(lei n. 5.172/66), segundo o qual os prazos são contínuos, excluindo-se 
na sua contagem o dia de início e incluindo-se o de vencimento, que se 
iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição em que 
corra o processo ou deva ser praticado o ato. 2. contínuo é o prazo não 
dividido na extensão e não interrompido dentro de um tempo (coNTÍNUo. 
iN HoUaiSS). 3. Não deve ser conhecido o recurso voluntário interposto 
fora do prazo definido. 4. Recurso não conhecido. DECISÃO: VOTO DE 
QUalidadE. Votos contrários dos conselheiros Nelson Paulo Simões Nas-
ser e Bernardo de Paula lobo, pelo conhecimento do recurso. JUlGado Na 
SESSÃo do dia: 28/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 02/02/2022.
ACÓRDÃO N. 8296 – 1ª CPJ.RECURSO N. 19022 – VOLUNTÁRIO (PROCES-
So N. 172021730000213-5/aiNf N.172018510000061-7). coNSElHEiro 
rElaTor: NElSoN PaUlo SiMÕES NaSSEr. coNSElHEiro dESiGNado: 
MarcoS aUGUSTo caTHariN. EMENTa: icMS. ENTrEGa dE MErcado-
ria dESacoMPaNHada dE docUMENTo fiScal HáBil. NÃo coNHEci-
MENTo do rEcUrSo. 1. Não se aplica a contagem de prazos, em dias 
úteis, estabelecida no art. 219 do cPc (lei n. 13.105/15), nos processos 
administrativos tributários, em face das disposições do art. 210 do cTN 
(lei n. 5.172/66), segundo o qual os prazos são contínuos, excluindo-se 
na sua contagem o dia de início e incluindo-se o de vencimento, que se 
iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição em que 
corra o processo ou deva ser praticado o ato. 2. contínuo é o prazo não 
dividido na extensão e não interrompido dentro de um tempo (coNTÍNUo. 
iN HoUaiSS). 3. Não deve ser conhecido o recurso voluntário interposto 
fora do prazo definido. 4. Recurso não conhecido. DECISÃO: VOTO DE 
QUalidadE. Votos contrários dos conselheiros Nelson Paulo Simões Nas-
ser e Bernardo de Paula lobo, pelo conhecimento do recurso. JUlGado Na 
SESSÃo do dia: 28/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 02/02/2022.
ACÓRDÃO N. 8295 – 1ª CPJ.RECURSO N. 18828 – VOLUNTÁRIO (PRO-
cESSo/aiNf N. 042017510000368-2). coNSElHEiro rElaTor: NElSoN 
PaUlo SiMÕES NaSSEr. EMENTa: icMS. oBriGaÇÃo acESSÓria. aU-
SÊNcia dE EScriTUraÇÃo dE docUMENTo fiScal No liVro rEGiSTro 
DE ENTRADAS. 1. Deixar de escriturar, no livro fiscal registro de entradas, 
documento fiscal relativo à operação com mercadorias e à prestação de 
serviços, configura infração à legislação tributária sujeita à aplicação da 
penalidade prevista em lei. 2. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: 
UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 02/02/2022. daTa do acÓr-
dÃo: 02/02/2022.
ACÓRDÃO N. 8294 – 1ª CPJ.RECURSO N. 18827 – VOLUNTÁRIO (PRO-
cESSo/aiNf N. 042017510000366-6). coNSElHEiro rElaTor: NElSoN 
PaUlo SiMÕES NaSSEr. EMENTa: icMS. oBriGaÇÃo acESSÓria. diEf. 
forNEciMENTo iNcorrETo dE iNforMaÇÕES EcoNÔMico-fiScaiS. 1. 
Fornecer incorretamente informações econômico-fiscais constitui infração 
à legislação tributária e sujeita o contribuinte à penalidade legalmente pre-
vista. 2. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado 
Na SESSÃo do dia: 02/02/2022. daTa do acÓrdÃo: 02/02/2022.
ACÓRDÃO N. 8293 – 1ª CPJ.RECURSO N. 16039 – VOLUNTÁRIO (PRO-
cESSo/aiNf N. 052016510001745-0) coNSElHEiro rElaTor: MarcoS 
aUGUSTo caTHariN. EMENTa: icMS. aNTEciPaÇÃo Na ENTrada. Ma-
NifESTaÇÃo dE rESPoSTa dE diliGÊNcia NÃo aNEXada NoS aUToS. 
cErcEaMENTo dE dEfESa coNfiGUrado. NUlidadE ProcESSUal. 1. 
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Configura cerceamento do direito de defesa quando ausente a anexação 
oportuna da manifestação tempestiva de resposta à diligência, desde que 
esta seja fundamental para o deslinde do fato infracional imputado. 2. re-
curso conhecido para em preliminar declarar-se a nulidade da guia de mo-
vimentação que encaminha os autos para julgamento singular e dos atos 
posteriormente praticados. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do 
dia: 02/02/2022. daTa do acÓrdÃo: 02/02/2022.
ACÓRDÃO N. 8292 – 1ª CPJ.RECURSO N. 18648 – DE OFÍCIO (PROCESSO/
aiNf N. 042016510010784-7) coNSElHEiro rElaTor: NElSoN PaUlo 
SiMÕES NaSSEr. EMENTa: icMS. NÃo rEcolHiMENTo. Erro dE TiPi-
ficaÇÃo. iMProcEdÊNcia. 1. Escorreita a decisão de Primeira instância 
que declara improcedência do crédito tributário objeto do aiNf, quando 
a ocorrência não se coaduna com a situação fática. 2. recurso conhe-
cido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
02/02/2022. daTa do acÓrdÃo: 02/02/2022.

Protocolo: 773197

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
diÁrio oFiciaL Nº 34.893  dia: 15.03.2022
ProtocoLo Nº 771310
coNTraTo Nº: 026/2020
TErMo adiTiVo Nº: 02
objeto do contrato: contratação de empresa para a prestação de serviços 
especializados de manutenção (preventiva e corretiva) e suporte técnico 
dos servidores Blade lenovo, sendo 10 (dez) equipamentos Modelo lenovo 
flex System x440 e 14 (quatorze) equipamentos modelo lenovo flex Sys-
tem x240, instalados no BaNPará.
Modalidade da contratação: Pregão Eletrônico Nº 004/2020
data de assinatura do aditivo: 09.03.2022
Vigência do aditivo: 27.03.2022 a 26.03.2023
objeto do aditivo: Prorrogação de vigência
fundamento legal do aditivo: artigo 71 da lei nº 13.303/2016
Valor Global estimado de até: onde se lê: r$-101.351,82 (cento e 
um mil, trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos) 
Leia-se: r$-111.649,26 (cento e onze mil, seiscentos e quarenta e nove 
reais e vinte e seis centavos)
contratada: laNliNK iNforMáTica lTda
Endereço: SHN Quadra 02, Bloco F, Sala 1001, Edifício Executive Office 
Tower, S/Nº -Bairro: asa Norte
cEP: 70.702-906  Brasília/df
diretor responsável: Bruno Bitar Morhy
ordenador responsável: Ruth Pimentel Mello – Diretora-Presidente

Protocolo: 773093

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria N° 0251 de 15 de MarÇo de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição Estadual,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/250886.
r E S o l V E:
i - TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria Nº 009 de 16/02/2022, publicada 
no doE 34.868 de 17/02/2022, no nome da servidora aNTÔNia cEcÍlia 
dE SoUZa liMa.
II – DESIGNAR, a servidora ANTÔNIA CECÍLIA DE SOUZA LIMA, matrícula 
nº 5896306/1, lotada no 5º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, para respon-
der pelo cargo comissionado de cHEfE da diViSÃo dE orGaNiZaÇÃo, 
coNTrolE E aValiaÇÃo dE cENTro rEGioNal/ daS-3, no período de 
01.03.2022 a 30.03.2022, em substituição ao titular cláUdio SEVEriNo 
cUNHa dE SoUSa, matrícula nº 5814740/4, que se encontra em gozo de 
férias regulamentares.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 15.03.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 773179
Portaria Nº 0252 de 16 de MarÇo de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas, pelo art.1º, inciso i da PorTaria Nº 194 de 
12 de Março de 2019, publicada no doE Nº 33.823 de 13/03/2019,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/261512.
r E S o l V E:
I - DESIGNAR, a contar 11/03/2022, para exercer Função Gratificada, pa-
drão fG-4, a servidora lotada no GaBiNETE do SEcrETário, conforme 
relacionada abaixo.

MatrÍcULa NoMe NoMeNcLatUra da FG
54195033/2 fraNciSca SaNToS dE frEiTaS cHEfE da SEÇÃo dE aPoio TÉcNico

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM 
16.03.2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 773182
Portaria N.º 308 de 17 de MarÇo de 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 928 de 25 de outubro de 
2021, publicada no d.o.E. n ° 34.757 de 05 de novembro de 2021, 
prorrogada pela PorTaria N° 100 de 11/01/2022, publicada no d.o.E. n ° 
34.828 de 13 de janeiro de 2022.
coNSidEraNdo o pedido de redesignação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo. nº 101/2022.
r E S o l V E:
I – Redesignar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 05/03/2022, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração 
dos fatos no Processo nº 2018/177731, composta pelos servidores: flá-
Vio HENriQUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1, SolaNGE 
da coSTa PEdroZa, matrícula nº 57197565/1 e iraNY do Socorro 
oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1, juntamente com os suplen-
tes Myrian Wanessa Moraes de Souza, matrícula nº 5830370/3 e José Hen-
rique cardoso de Paula, matrícula nº 57190904/1, para sob a presidência 
do primeiro, apurar as irregularidades processadas nos autos supra refe-
rido, em tudo se observando o direito ao contraditório e à ampla defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 17 de março de 2022.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 773390
Portaria N° 0250 de 15 de MarÇo de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição Estadual,
E coNSidEraNdo o teor dos PaE´s nº 2022/216207, 2022/222343 e 
2022/219656.
r E S o l V E:
i - TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria Nº 0145/2022, publicada no doE 
34.878 de 02/03/2022, bem como a Errata s/nº, publicada no doE 34.893 
de 15/03/2022, ambas no nome da servidora aNdrÉa PoMPEU BarroSo.
II – DESIGNAR, a servidora ANDRÉA POMPEU BARROSO, matrícula nº 
5956288/2, lotada no dEParTaMENTo dE dESENVolViMENTo da rEdE 
aSSiSTENcial, para responder pelo cargo comissionado de dirETor do 
dEParTaMENTo dE dESENVolViMENTo da rEdE aSSiSTENcial/ daS-4, 
no período de 21.02.2022 a 08.03.2022, em substituição a titular ElilMa 
aNdradE fErrEira, matrícula nº 5879086/2, que se encontrou em gozo 
de férias regulamentares.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 15.03.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 773438

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 310 de 14 de MarÇo de 2022 - dGtes/sesPa.
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/03.04.1996, publicada no doE 
nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo nº. 2022/41665.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora Maria do Socorro 
PaScoa ViEGaS, matrícula nº.3212505/2, Enfermeira, lotada no departa-
mento de controle de Endemias, com atuação na coordenação Estadual de 
controle de chagas, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através 
da Portaria nº. 34/07.01.2021, publicado no Diário Oficial do Estado do 
Pará n°. 34.466/20.01.2021, correspondente ao Triênio de 28.05.2016 a 
27.05.2019, no período de 04.05.2022 a 02.06.2022.
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: 17.03.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
PorTaria Nº. 328 dE 15 dE MarÇo 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 PaE nº. 
2021/1334564.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora ElKE Maria NoGUEira 
dE aBrEU, matrícula nº. 5883130/3, cargo de Médico Veterinário, regime 
jurídico de Estatutário Efetivo, lotada no departamento de controle de 
Endemias, goze de licença Prêmio, que lhe foi por meio da PorTaria Nº 
1.083/19.09.2018, correspondente ao Triênio de 10.10.2008 a 09.10.2011, 
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no período de 16.05.2022 a 14.06.2022, 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: 17.03.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 08 de 09 de MarÇo 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 os termos do processo PaE 
nº. 2022/9780.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, 
a servidora Jacira da coNcEiÇÃo dE aGUiar rEGo, matrícula nº. 
57196782/1, cargo de Enfermeiro, regime jurídico de Estatutário Efetivo, 
lotado no 9º Centro Regional de Saúde – Santarém, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 19.05.2017 a 18.05.2020.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 08.04.2022 a 17.05.2022 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: 17.03.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 07 de 09 de MarÇo 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 pro-
cesso PaE nº. 2022/132926.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que o servidor raYlaN SEBaSTiÃo dE 
MaToS da SilVa, matrícula nº. 5900712/1, cargo de Técnico de Enferma-
gem, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 9º centro regional de 
Saúde – Santarém, goze de Licença Prêmio, que lhe foi concedida através 
da Portaria nº. 085/26.11.2018, publicada no doE nº 33.757/11.12.2018, 
correspondente ao Triênio de 02.07.2012 a 01.07.2015, no período de 
01.04.2022 a 30.04.2022, 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: 17.03.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 773006

errata
.

errata de Portaria PUBLicada No doe 34.828 de 13/01/2022
Portaria N.º 100 de 11 de JaNeiro de 2022.
oNde se LÊ: a contar de 14/01/2022 e Processo 2017/36749.
Leia-se: a contar de 04/01/2022 e Processo 2018/177731.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 773364

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 054/2021- 
Processo Nº 2021/282565.
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto o acréscimo de servi-
ços no percentual de 25% ao contrato nº 054/2021, aumentando em 
r$2.325.000,00 (dois milhões trezentos e vinte e cinco mil reais).
data assinatura: 16/03/2022.
Vigência: 16/03/2022 a 04/08/2022.
Valor do Termo aditivo: r$ 2.325.000,00
Valor total do contrato: r$ 11.625.000,00
orçamento: atividade funcional: 7684/8288; Elemento de despesa: 
449052; fonte de recurso: 0103/0101/0149/0349/0303/0301.
contratado: T&T ProdUToS MÉdicoS HoSPiTalarES lTda, situada na 
rua angelo Maglio, nº 140- Vila Yara- osasco/ SP- cEP. 06.020- 020 e T&T 
aTTrEZZaTUrE MEdico oSPEdaliErE Srl situada na Via Giovanni Porzio 
4, 80143 Napoli. PiVa 09415301218.
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS - Secretário 
adjunto de Gestão administrativa /SESPa.

Protocolo: 773128

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 045/sesPa/2021

considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à ma-
téria, bem como o parecer do controle interno/SESPa, que opinou pelo 
prosseguimento dos autos para as próximas fases, HoMoloGo o PrEGÃo 
ElETrÔNico Nº 045/SESPa/2021, no valor total de r$ 1.016.760,00 (UM 
MilHÃo, cENTo E dEZESSEiS Mil, SETEcENToS E SESSENTa rEaiS).
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para PrESTaÇÃo 
dE SErViÇoS coNTiNUadoS dE colETa, TraNSPorTE, TraTaMENTo 
E dESTiNaÇÃo fiNal doS rESÍdUoS doS SErViÇoS dE SaÚdE (liXo 
HoSPiTalar) ProdUZidoS PElo HoSPiTal rEGioNal dE caMETá, HoS-
PiTal rEGioNal dE coNcEiÇÃo do araGUaia, HoSPiTal rEGioNal dE 
SaliNÓPoliS E HoSPiTal dE SÃo caETaNo dE odiVElaS, Por UM PErÍ-
odo dE 12 (doZE) MESES.

EMPrESa(S) VENcEdora(S):
1. PrESErVE colETora dE rESidUoS lTda, cNPJ Nº 09.332.562/0001-
07, foi a vencedora dos itens: 01, 02 e 03, pelo critério de menor preço por 
item, no total de r$ 976.800,00.
2. rEVErSa aMBiENTal SErVicoS E colETora dE rESidUoS EirEl, 
cNPJ Nº 27.208.498/0001-39, foi a vencedora do item 04, pelo critério de 
menor preço por item, no total de r$ 39.960,00;
Valor ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 045/SESPa/2021: r$ 
1.016.760,00 (UM MilHÃo, cENTo E dEZESSEiS Mil, SETEcENToS E 
SESSENTa rEaiS).
Belém (Pa), 16 de março de 2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa

Protocolo: 772899

FÉrias
.

Portaria N.º 332 de 17 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 processo 2022/314431;
r E S o l V E:
coNcEdEr 30(trinta) dias de férias regulamentares a servidora NiVia Ba-
TiSTa MiraNda, identidade funcional nº 5897448/1, cargo de TÉcNico 
dE ENfErMaGEM, lotada no Hospital regional- cametá, no período de 01 
de abril de 2022 a 30 de abril de 2022, referente ao período aquisitivo de 
06 de fevereiro de 2021 a 05 de fevereiro de 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 17.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 773288
Portaria N° 333 de 17 de MarÇo de 2022/dGtes/sesPa.
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dGTES, 
usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 039/03.04. 96,
rESolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares a servidora desta SESPa, abaixo relacionado:

Matrícula servidor Período aquisitivo Período de Gozo

75507/1 Maria NElMa loUrEiro da SilVa 09.12.1975 a 08.12.1976 01/04/2022 a 30/04/2022

75507/1 Maria NElMa loUrEiro da SilVa 09.12.1976 a 08.12.1977 01/06/2022 a 30/06/2022

75507/1 Maria NElMa loUrEiro da SilVa 09.12.1981 a 08.12.1982 01/07/2022 a 30/07/2022

75507/1 Maria NElMa loUrEiro da SilVa 09.12.1982 a 08.12.1983 01/09/2022 a 30/09/2022

75507/1 Maria NElMa loUrEiro da SilVa 09.12.1983 a 08.12.1984 03/10/2022 a 01/11/2022

75507/1 Maria NElMa loUrEiro da SilVa 09.12.1984 a 08.12.1985 01/12/2022 a 30/12/2022

75507/1 Maria NElMa loUrEiro da SilVa 09.12.1985 a 08.12.1986 03/01/2023 a 01/02/2023

75507/1 Maria NElMa loUrEiro da SilVa 09.12.1987 a 08.12.1988 01/03/2023 a 30/03/2023

75507/1 Maria NElMa loUrEiro da SilVa 09.12.2000 a 08.12.2001 03/04/2023 a 02/05/2023

75507/1 Maria NElMa loUrEiro da SilVa 09.12.2001 a 08.12.2002 01/06/2023 a 30/06/2023

75507/1 Maria NElMa loUrEiro da SilVa 09.12.2012 a 08.12.2013 03/07/2023 a 01/08/2023

75507/1 Maria NElMa loUrEiro da SilVa 09.12.2013 a 08.12.2014 01/09/2023 a 30/09/2023

oBS: coNforME ProcESSo Nº 2021/1341938
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 17.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 773321

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 040/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro de 
Preços nº 104/SESPa/2021, Processo nº 2021/532581, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 11/03/2022 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.891 de 14/03/2022.
oBJETo: aquisição de 25.000 (vinte e cinco mil) latas de leite-fórmula infantil 
(fi) Tipo i, visando garantir o referido insumo às crianças expostas ao Vírus da 
Imunodeficiência Humana (HIV), atendidas nos serviços de referencia (SAE e 
maternidades) cadastrados neste Estado, por um período de 12 meses.
Valor ToTal: r$ 43.960,00 (Quarenta e três mil, novecentos e sessenta reais).
ViGÊNcia: 18/03/2022 a 17/03/2023.
EMPrESa: NUTriViTTa HoSPiTalar EirEli, pessoa jurídica de direito pri-
vado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 31.509.020/0001-16, inscrição Estadual 
nº 15.616.793-0, com sede av. francisco amâncio nº1433 - centro, cEP: 
68.790-000 - Santa izabel do Pará/Pa, Tel.: (91) 98550-6622, E-mail: 
nutrivittahospitalar@gmail.com.
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item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.

02

Fórmula infantil de partida com proteínas modificadas em 
sua relação caseína/proteína do soro do leite, com adição de 
ácidos graxos docosaexaenoico (dHa) e araquidônico (ara) 
e prebióticos. Enriquecida com vitaminas e minerais, ferro e 
outros elementos. fonte de carboidrato: lactose. indicada 
para lactentes de 0 a 06 meses de vida. lata com até 400 

gramas. (coTa rESErVada)

laTa 400g 1.570 r$ 28,00

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 772979
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 039/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro de 
Preços nº 104/SESPa/2021, Processo nº 2021/532581, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 11/03/2022 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.891 de 14/03/2022.
oBJETo: aquisição de 25.000 (vinte e cinco mil) latas de leite-fórmula 
infantil (fi) Tipo i, visando garantir o referido insumo às crianças expostas 
ao Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), atendidas nos serviços de 
referencia (SaE e maternidades) cadastrados neste Estado, por um período 
de 12 meses.
Valor ToTal: r$ 421.740,00 (Quatrocentos e vinte um mil, setecentos e 
quarenta reais).
ViGÊNcia: 18/03/2022 a 17/03/2023.
EMPrESa: B l cardoSo EirEli, pessoa jurídica de direito privado, ins-
crita no cNPJ/Mf sob nº 21.544.918/0001-71, inscrição Estadual nº 
15.470.988-3, com Estrada do Tapanã, nº 790, CEP: 66.833-075, Belém–
Pa, Tel.: (91) 3244-0981, E-mail: gerenciamednutri@gmail.com.

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.

01

Fórmula infantil de partida com proteínas modificadas em 
sua relação caseína/proteína do soro do leite, com adição de 
ácidos graxos docosaexaenoico (dHa) e araquidônico (ara) e 
prebióticos. Enriquecida com vitaminas e minerais, ferro e ou-
tros elementos. fonte de carboidrato: lactose. indicada para 
lactentes de 0 a 06 meses de vida. lata com até 400 gramas.

rMS nº 665770155 - 18 Meses (coTa PriNciPal)

laTa 400g 23.430 r$ 18,00

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 772966
Portaria Nº 334 de 17 de MarÇo de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, publi-
cada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o casamento 
da servidora BENiTa MoNTEiro MorEira, que se deu na data de 25 de 
fevereiro de 2022 e especialmente o que dispõe o art. 72, inciso ii, da lei 
nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
I – Autorizar o afastamento por motivo de casamento, da servidora BENITA 
MoNTEiro MorEira, id. funcional nº 57228292/1, ocupante do cargo 
de Técnico de Enfermagem, lo tada na divisão de imunização, no período 
de 25 de fevereiro de 2022 a 04 de março de 2022, conforme certidão de 
casamento Matrícula n° 067595 01 55 2022 2 00018 149 0005249 79.
 II – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 25 de fevereiro de 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 17/03/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 773342

secretaria estadUaL de saÚde PÚBLica do ParÁ
Portaria Nº 309, de 17 de MarÇo de 2022.
dispõe sobre a transferência aos Municípios do Estado do Pará do recurso 
financeiro federal definido pela Portaria GM/MS nº 3.289, de 22 de 
dezembro de 2021. 
o SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho 
de 1997, publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, e
considerando 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 a Portaria GM/MS nº 3.289, de 22 de dezembro de 2021, 
que estabelece recurso do Bloco de Manutenção das ações e Serviços 
Públicos de Saúde - Grupo de atenção Especializada, a ser disponibilizados 
a Estados e distrito federal;
considerando a resolução ciB Nº 185, de 29 de dezembro de 2021 
(homologada pela res. ciB nº 09 de 25 de janeiro de 2022) que aprovou 
“Ad Referendum” a pactuação dos recursos financeiros destinados ao 
Bloco de Manutenção das ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de 
atenção Especializada, alocados no Estado do Pará, referente de fortalecer a 
assistência ambulatorial e hospitalar, para a retomada dos atendimentos em 
todas as unidades assistenciais, em especial a reabilitação no atendimento 
das demandas dos usuários com síndrome pós coVid-19, em conformidade 
com a Portaria GM/MS nº 3.829, de 22 de dezembro de 2021. 
considerando a resolução ciB nº 11, de 25 de janeiro de 2022, que 

pactuou a distribuição de recursos financeiros federais definidos pela a 
Portaria GM/MS nº 3.289, de 22 de dezembro de 2021, conforme o anexo 
01, da mesma resolução. resolve:
art. 1º - distribuir o correspondente a 50% proveniente da Portaria 
GM/MS n.º 3.289/2021, aos 143 Municípios do Estado do Pará, para as 
ações de média e alta complexidade, em função da elevação dos custos 
com profissionais de saúde e insumos, em decorrência da pandemia da 
coVid-19.
Art.2º - Os recursos financeiros destinados aos Municípios perfazem o total 
de r$ 4.969.350,00 (quatro milhões, novecentos e sessenta e nove mil, 
trezentos e cinquenta reais), e deverão ser alocados conforme descrito 
a seguir, destinado integralmente à gestão municipal conforme anexo i, 
tendo na sua composição os seguintes critérios:
I – O valor de R$ 4.290.000,00 (quatro milhões duzentos e noventa mil 
reais) serão distribuídos aos 143 municípios, adotando como valor mínimo 
de repasse, o valor de r$ 30.000,00 (trinta mil reais).
II – O valor de R$ 679.350,00 (seiscentos e setenta e nove mil, trezentos e 
cinquenta reais) serão distribuídos aos municípios, conforme representação 
percentual relativa à totalidade populacional do Estado. 
III- Os recursos financeiros serão repassados do Fundo Estadual de Saúde 
aos fundos Municipais de Saúde daqueles municípios que atingirem a 
cobertura vacinal de 75% de sua população com o esquema primário da 
vacinação contra a covid-19, na faixa etária de 12 anos e demais faixas 
superiores (excluída a vacinação infantil).
iV- a aferição das metas será feita com base nas informações existentes no 
Si-PNi-Sistema de informações do Programa Nacional de imunizações-MS, 
ou, alternativamente, no E-SUS no dia de publicação da resolução ciB n.º 
11/2022, com nova aferição após 30 dias corridos da primeira.
V- Devido a instabilidade e dificuldade das Secretarias Municipais de Saúde 
no registro do Si-PNi-Sistema de informações do Programa Nacional de 
imunizações-MS, será aprovado, inicialmente, o repasse desta Portaria aos 
municípios que atingirem a cobertura vacinal de 70% de sua população 
com o esquema primário da vacinação contra a covid-19, na faixa etária de 
12 anos e demais faixas superiores (excluída a vacinação infantil).
Art.3º - Definir como compromisso da gestão municipal que o município 
que não alcançar o disposto no art. 2º, iii deverá apresentar à diretoria 
de Vigilância em Saúde da SESPa (dVS/SESPa) para aprovação/
acompanhamento, e ao coSEMS-Pa para acompanhamento, um Plano de 
intervenção Municipal para o alcance da Meta Vacinal pactuada na resolução 
CIB-PA n.º 11/2022, para poder fazer jus aos recursos financeiros supra 
citados, reiterando que o mesmo só estará apto ao recebimento mediante 
aprovação do plano pela SESPa.
Parágrafo único - o prazo para apresentação do Plano de intervenção 
Municipal para o alcance da Meta Vacinal pactuada na resolução ciB-Pa, 
será de 10 (dez) dias a contar da comunicação da Secretaria de Estado de 
Saúde do Pará, para poder fazer jus aos recursos financeiros supracitados, 
reiterando que o mesmo só estará apto ao recebimento mediante aprovação 
do plano pela SESPa.
art. 4º - o repasse será realizado na modalidade fundo a fundo, através 
das contas dos municípios utilizadas para recepção de recursos referente 
ao Cofinanciamento Estadual para a Atenção Primária em Saúde (APS), 
considerando o anexo i desta Portaria.
Parágrafo único: Os recursos financeiros, objeto desta Portaria, são 
provenientes do   Ministério da Saúde e estão alocados no orçamento 
do fundo Estadual de Saúde devendo onerar o Programa de Trabalho 
10.302.1507.8288 – Implementação dos Serviços de Média e Alta 
complexidade, Natureza de despesa: 334181, fonte de recurso: 
0149009808
art.5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, Belém (Pa), 
em 17 de março de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

aNeXo – i (Portaria Nº 309, de 17 de MarÇo de 2022)

UF cod. MUNic GestÃo  PoPULaÇÃo es-
tiMada 2019* 

 % 
PoP Per caPta eQUidade  totaL 

Pa 00107 abaetetuba             157.698 1,95  13.217,19        30.000,00 43.217,19 
Pa 00131 abel figueiredo                 7.434 0,09 623,07        30.000,00 30.623,07 
Pa 00206 acará               55.591 0,69 4.659,27        30.000,00    34.659,27 
Pa 00305 afuá               39.218 0,48 3.286,99        30.000,00 33.286,99 
Pa 00347 água azul do Norte               27.430 0,34 2.299,00        30.000,00 32.299,00 
Pa 00404 alenquer               56.789 0,70 4.759,67        30.000,00 34.759,67 
Pa 00503 almeirim               34.109 0,42 2.858,79        30.000,00 32.858,79 
Pa 00602 altamira             114.594 1,41 9.604,50        30.000,00 39.604,50 
Pa 00701 anajás               29.277 0,36 2.453,80        30.000,00 32.453,80 
Pa 00859 anapu               27.890 0,34 2.337,55        30.000,00 32.337,55 

Pa 00909 augusto corrêa               45.998 0,57 3.855,24        30.000,00 33.855,24 

Pa 00958 aurora do Pará               31.338 0,39 2.626,54        30.000,00 32.626,54 

Pa 01006 aveiro               16.388 0,20 1.373,53        30.000,00 31.373,53 
Pa 01105 Bagre               30.673 0,38 2.570,81        30.000,00 32.570,81 

Pa 01204 Baião               47.446 0,59 3.976,61        30.000,00 33.976,61 

Pa 01253 Bannach                 3.286 0,04 275,41        30.000,00 30.275,41 
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Pa 01303 Barcarena             124.680 1,54          
10.449,84        30.000,00              

40.449,84 

Pa 01402 Belém          1.492.745 18,42       
125.111,89        30.000,00            

155.111,89 

Pa 01451 Belterra               17.732 0,22            
1.486,18        30.000,00              

31.486,18 

Pa 01501 Benevides               62.737 0,77            
5.258,20        30.000,00              

35.258,20 

Pa 01576 Bom Jesus do 
Tocantins               16.981 0,21            

1.423,23        30.000,00              
31.423,23 

Pa 01600 Bonito               16.286 0,20            
1.364,98        30.000,00              

31.364,98 

Pa 01709 Bragança             127.686 1,58          
10.701,79        30.000,00              

40.701,79 

Pa 01725 Brasil Novo               15.086 0,19            
1.264,41        30.000,00              

31.264,41 

Pa 01758 Brejo Grande do 
araguaia                 7.380 0,09               

618,54        30.000,00              
30.618,54 

Pa 01782 Breu Branco               66.046 0,81            
5.535,53        30.000,00              

35.535,53 

Pa 01808 Breves             102.701 1,27            
8.607,71        30.000,00              

38.607,71 

Pa 01907 Bujaru               29.132 0,36            
2.441,65        30.000,00              

32.441,65 

Pa 02004 cachoeira do arari               23.767 0,29            
1.991,99        30.000,00              

31.991,99 

Pa 01956 cachoeira do Piriá               33.900 0,42            
2.841,27        30.000,00              

32.841,27 

Pa 02103 cametá             137.890 1,70          
11.557,02        30.000,00              

41.557,02 

Pa 02152 canaã dos carajás               37.085 0,46            
3.108,22        30.000,00              

33.108,22 

Pa 02202 capanema               69.027 0,85            
5.785,38        30.000,00              

35.785,38 

Pa 02301 capitão Poço               54.303 0,67            
4.551,31        30.000,00              

34.551,31 

Pa 02400 castanhal             200.793 2,48          
16.829,12        30.000,00              

46.829,12 

Pa 02509 chaves               23.717 0,29            
1.987,80        30.000,00              

31.987,80 

Pa 02608 colares               12.085 0,15            
1.012,88        30.000,00              

31.012,88 

Pa 02707 conceição do 
araguaia               47.864 0,59            

4.011,64        30.000,00              
34.011,64 

Pa 02756 concórdia do Pará               33.318 0,41            
2.792,49        30.000,00              

32.792,49 

Pa 02764 cumaru do Norte               13.473 0,17            
1.129,22        30.000,00              

31.129,22 

Pa 02772 curionópolis               17.929 0,22            
1.502,69        30.000,00              

31.502,69 

Pa 02806 curralinho               34.448 0,42            
2.887,20        30.000,00              

32.887,20 

Pa 02855 curuá               14.393 0,18            
1.206,32        30.000,00              

31.206,32 

Pa 02905 curuçá               40.066 0,49            
3.358,06        30.000,00              

33.358,06 

Pa 02939 dom Eliseu               59.719 0,74            
5.005,25        30.000,00              

35.005,25 

Pa 02954 Eldorado do carajás               33.808 0,42            
2.833,56        30.000,00              

32.833,56 

Pa 03002 faro                 7.194 0,09               
602,95        30.000,00              

30.602,95 

Pa 03044 floresta do araguaia               20.304 0,25            
1.701,75        30.000,00              

31.701,75 

Pa 03077 Garrafão do Norte               26.066 0,32            
2.184,68        30.000,00              

32.184,68 

Pa 03093 Goianésia do Pará               40.475 0,50            
3.392,34        30.000,00              

33.392,34 

Pa 03101 Gurupá               33.376 0,41            
2.797,35        30.000,00              

32.797,35 

Pa 03200 igarapé-açu               38.807 0,48            
3.252,54        30.000,00              

33.252,54 

Pa 03309 igarapé-Miri               62.698 0,77            
5.254,93        30.000,00              

35.254,93 

Pa 03408 inhangapi               11.711 0,14               
981,54        30.000,00              

30.981,54 

Pa 03457 ipixuna do Pará               64.053 0,79            
5.368,49        30.000,00              

35.368,49 

Pa 03507 irituia               32.550 0,40            
2.728,12        30.000,00              

32.728,12 

Pa 03606 itaituba             101.247 1,25            
8.485,85        30.000,00              

38.485,85 

Pa 03705 itupiranga               53.269 0,66            
4.464,65        30.000,00              

34.464,65 

Pa 03754 Jacareacanga               41.487 0,51            
3.477,16        30.000,00              

33.477,16 

Pa 03804 Jacundá               59.155 0,73            
4.957,98        30.000,00              

34.957,98 

Pa 03903 Juruti               57.943 0,71            
4.856,39        30.000,00              

34.856,39 

Pa 04000 limoeiro do ajuru               28.935 0,36            
2.425,14        30.000,00              

32.425,14 

Pa 04059 Mãe do rio               30.077 0,37            
2.520,85        30.000,00              

32.520,85 

Pa 04109 Magalhães Barata                 8.548 0,11               
716,44        30.000,00              

30.716,44 

Pa 04208 Marabá             279.349 3,45          
23.413,16        30.000,00              

53.413,16 

Pa 04307 Maracanã               29.473 0,36            
2.470,23        30.000,00              

32.470,23 

Pa 04406 Marapanim               28.336 0,35            
2.374,93        30.000,00              

32.374,93 

Pa 04422 Marituba             131.521 1,62          
11.023,21        30.000,00              

41.023,21 

Pa 04455 Medicilândia               31.597 0,39            
2.648,25        30.000,00              

32.648,25 

Pa 04505 Melgaço               27.654 0,34            
2.317,77        30.000,00              

32.317,77 

Pa 04604 Mocajuba               31.136 0,38            
2.609,61        30.000,00              

32.609,61 

Pa 04703 Moju               82.094 1,01            
6.880,57        30.000,00              

36.880,57 

Pa 04752 Mojuí dos campos               16.084 0,20            
1.348,05        30.000,00              

31.348,05 

Pa 04802 Monte alegre               58.032 0,72            
4.863,85        30.000,00              

34.863,85 

Pa 04901 Muaná               40.349 0,50            
3.381,78        30.000,00              

33.381,78 

Pa 04950 Nova Esperança 
do Piriá               21.368 0,26            

1.790,92        30.000,00              
31.790,92 
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Pa 04976 Nova ipixuna               16.678 0,21            
1.397,84        30.000,00              

31.397,84 

Pa 05007 Nova Timboteua               15.363 0,19            
1.287,62        30.000,00              

31.287,62 

Pa 05031 Novo Progresso               25.762 0,32            
2.159,20        30.000,00              

32.159,20 

Pa 05064 Novo repartimento               75.919 0,94            
6.363,02        30.000,00              

36.363,02 

Pa 05106 Óbidos               52.137 0,64            
4.369,77        30.000,00              

34.369,77 

Pa 05205 oeiras do Pará               32.512 0,40            
2.724,94        30.000,00              

32.724,94 

Pa 05304 oriximiná               73.096 0,90            
6.126,42        30.000,00              

36.126,42 

Pa 05403 ourém               17.842 0,22            
1.495,40        30.000,00              

31.495,40 

Pa 05437 ourilândia do Norte               32.832 0,41            
2.751,76        30.000,00              

32.751,76 

Pa 05486 Pacajá               47.706 0,59            
3.998,40        30.000,00              

33.998,40 

Pa 05494 Palestina do Pará                 7.589 0,09               
636,06        30.000,00              

30.636,06 

Pa 05502 Paragominas             113.145 1,40            
9.483,06        30.000,00              

39.483,06 

Pa 05536 Parauapebas             208.273 2,57          
17.456,05        30.000,00              

47.456,05 

Pa 05551 Pau d’arco                 5.483 0,07               
459,55        30.000,00              

30.459,55 

Pa 05601 Peixe-Boi                 8.077 0,10               
676,96        30.000,00              

30.676,96 

Pa 05635 Piçarra               12.981 0,16            
1.087,98        30.000,00              

31.087,98 

Pa 05650 Placas               30.982 0,38            
2.596,70        30.000,00              

32.596,70 

Pa 05700 Ponta de Pedras               31.082 0,38            
2.605,09        30.000,00              

32.605,09 

Pa 05809 Portel               62.043 0,77            
5.200,03        30.000,00              

35.200,03 

Pa 05908 Porto de Moz               41.135 0,51            
3.447,66        30.000,00              

33.447,66 

Pa 06005 Prainha               29.866 0,37            
2.503,17        30.000,00              

32.503,17 

Pa 06104 Primavera               10.825 0,13               
907,28        30.000,00              

30.907,28 

Pa 06112 Quatipuru               13.608 0,17            
1.140,53        30.000,00              

31.140,53 

Pa 06138 redenção               84.787 1,05            
7.106,28        30.000,00              

37.106,28 

Pa 06161 rio Maria               18.193 0,22            
1.524,82        30.000,00              

31.524,82 

Pa 06187 rondon do Pará               52.357 0,65            
4.388,21        30.000,00              

34.388,21 

Pa 06195 rurópolis               50.510 0,62            
4.233,41        30.000,00              

34.233,41 

Pa 06203 Salinópolis               40.675 0,50            
3.409,11        30.000,00              

33.409,11 

Pa 06302 Salvaterra               23.752 0,29            
1.990,73        30.000,00              

31.990,73 

Pa 06351 Santa Bárbara do Pará               21.079 0,26            
1.766,70        30.000,00              

31.766,70 

Pa 06401 Santa cruz do arari               10.128 0,12               
848,86        30.000,00              

30.848,86 

Pa 06500 Santa izabel do Pará               70.801 0,87            
5.934,07        30.000,00              

35.934,07 

Pa 06559 Santa luzia do Pará               19.848 0,24            
1.663,53        30.000,00              

31.663,53 

Pa 06583 Santa Maria das 
Barreiras               21.449 0,26            

1.797,71        30.000,00              
31.797,71 

Pa 06609 Santa Maria do Pará               24.861 0,31            
2.083,68        30.000,00              

32.083,68 

Pa 06708 Santana do araguaia               72.817 0,90            
6.103,03        30.000,00              

36.103,03 

Pa 06807 Santarém             304.589 3,76          
25.528,61        30.000,00              

55.528,61 

Pa 06906 Santarém Novo                 6.709 0,08               
562,30        30.000,00              

30.562,30 

Pa 07003 Santo antônio do Tauá               31.482 0,39            
2.638,61        30.000,00              

32.638,61 

Pa 07102 São caetano de 
odivelas               18.050 0,22            

1.512,83        30.000,00              
31.512,83 

Pa 07151 São domingos do 
araguaia               25.557 0,32            

2.142,02        30.000,00              
32.142,02 

Pa 07201 São domingos do 
capim               31.989 0,39            

2.681,10        30.000,00              
32.681,10 

Pa 07300 São félix do Xingu             128.481 1,59          
10.768,42        30.000,00              

40.768,42 

Pa 07409 São francisco do Pará               15.882 0,20            
1.331,12        30.000,00              

31.331,12 

Pa 07458 São Geraldo do 
araguaia               24.847 0,31            

2.082,51        30.000,00              
32.082,51 

Pa 07466 São João da Ponta                 6.139 0,08               
514,53        30.000,00              

30.514,53 

Pa 07474 São João de Pirabas               23.045 0,28            
1.931,48        30.000,00              

31.931,48 

Pa 07508 São João do araguaia               13.996 0,17            
1.173,05        30.000,00              

31.173,05 

Pa 07607 São Miguel do Guamá               58.986 0,73            
4.943,81        30.000,00              

34.943,81 

Pa 07706 São Sebastião da 
Boa Vista               26.640 0,33            

2.232,79        30.000,00              
32.232,79 

Pa 07755 Sapucaia                 5.930 0,07               
497,01        30.000,00              

30.497,01 

Pa 07805 Senador José Porfírio               11.658 0,14               
977,10        30.000,00              

30.977,10 

Pa 07904 Soure               25.374 0,31            
2.126,68        30.000,00              

32.126,68 

Pa 07953 Tailândia             106.339 1,31            
8.912,62        30.000,00              

38.912,62 

Pa 07961 Terra alta               11.720 0,14               
982,29        30.000,00              

30.982,29 

Pa 07979 Terra Santa               18.769 0,23            
1.573,09        30.000,00              

31.573,09 

Pa 08001 Tomé-açu               63.447 0,78            
5.317,70        30.000,00              

35.317,70 

Pa 08035 Tracuateua               30.959 0,38            
2.594,78        30.000,00              

32.594,78 

Pa 08050 Trairão               18.989 0,23            
1.591,53        30.000,00              

31.591,53 

Pa 08084 Tucumã               39.602 0,49            
3.319,17        30.000,00              

33.319,17 

Pa 08100 Tucuruí             113.659 1,40            
9.526,14        30.000,00              

39.526,14 

Pa 08126 Ulianópolis               59.210 0,73            
4.962,59        30.000,00              

34.962,59 

Pa 08159 Uruará               45.476 0,56            
3.811,49        30.000,00              

33.811,49 

Pa 08209 Vigia               53.686 0,66            
4.499,60        30.000,00              

34.499,60 

Pa 08308 Viseu               61.403 0,76            
5.146,39        30.000,00              

35.146,39 

Pa 08357 Vitória do Xingu               15.134 0,19 1.268,43        30.000,00              
31.268,43 

Pa 08407 Xinguara               44.751 0,55 3.750,73        30.000,00              
33.750,73 

   8.105.515 100,00 679.350,00 4.290.000,00 4.969.350,00

Protocolo: 773456
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LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria Nº 038 de 14 de MarÇo de 2022
o diretor/ordenador de despesas do laboratório central do Estado do 
Pará, no uso de suas atribuições legais, que lhe foram conferidas pela 
PorTaria nº 768/2019-ccG de 18/01/2019, publicada no d.o. E nº 
33.785 de 21/01/2019.
considerando o decreto n° 2.168/2010 de 10 de março de 2010 e o art. 
12 da instrução Normativa SEad/dGl n° 001/2012 de 09 de abril de 2012;
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora abaixo relacionada para conduzir os procedimen-
tos no Sistema de cotação Eletrônica de Preços para aquisição de bens e 
contratação de serviços por dispensa de licitação com fundamento nos 
incisos i e ii e parágrafo único do art. 24 da lei federal nº 8.666/93:
- claUdia criSTiNa GoMES PErEira - matrícula 57194985/1 - cPf 
237360972-04 Perfil Coordenador
ii - Esta PorTaria entra em vigor a partir da data de sua publicação e seus 
efeitos ocorrerão até ulterior deliberação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPrE-SE.
lacEN/SESPa, 14 de Março de 2022.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pa

Protocolo: 773151

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

errata
.

errata
Fica retiFicado Na PUBLicaÇÃo a HoMoLoGaÇÃo do Pe 
06/2021, PUBLicado No doe Nº 34.846 de 28 de JaNeiro de 
2022, as seGUiNtes iNForMaÇÕes.
oNde se LÊ:
o diretor do 1° centro regional de Saúde no uso de suas atribuições legais 
resolve:
1-com base  nos termos da lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993:
1.1) Homologar o Pregão Eletrônico nº 06/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO 
Para coNTraTaÇÃo dE  EMPrESa coM EScolHa da ProPoSTa MaiS 
VaNTaJoSa Para aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico Para oS caPS, 
UrES, UaT, UrPS PSicoSSocial, aBriGo JoÃo PaUlo ii E UBS PEdrEi-
ra dE aBraNGÊNcia do 1°crS/SESPa, Por UM PErÍodo dE 12 MESES.
Empresas vencedoras:
GUilBEr farMacEUTica coMErcio lTda
cNPJ: 01.399.246/0001-40

Total do fornecedor: r$ 42.998,28

(QUarENTa E doiS Mil NoVEcENToS E NoVENTa E oiTo rEaiS E ViNTE 
E oiTo cENTaVoS)

Total do fornecedor: r$ 154.869,24
 
E.r TriNdadE
 cNPJ: 04.252.742/0001-65
(cENTo E ciNQUENTa E QUaTro Mil oiTocENToS E SESSENTa E NoVE 
rEiaS E ViNTE E QUaTro cENTaVoS).
1. cardoSo E cia lTda
cNPJ: 04.949.905/0001-63

Total do fornecedor: r$ 713.533,46

(SETEcENToS E TrEZE Mil QUiNHENToS E TriNTa E TrÊS rEaiS E QUa-
rENTa E SEiS cENTaVoS)
aHcor coMErcio E ProdUToS odoNToloGicoS lTda
cNPJ: 37.556.213/0001-04

Total do fornecedor: r$ 153.599,30

(cENTo E ciNQUENTa E TrÊS Mil QUiNHENToS E NoVENTa E NoVE rE-
aiS E TriNTa cENTaVoS)
criSTalfarMa coM. rEP. iMP. EXP. lTda
 cNPJ: 05.003.408/0001-30

Total do fornecedor: r$ 152.558,16

(cENTo E ciNQUENTa E doiS Mil QUiNHENToS E ciNQUENTa E oiTo 
rEiaS E dEZESSEiS cENTaVoS )
MEdilar iMPorTaÇÃo E diSTriBUiÇÃo dE ProdUToS MÉdico HoSPi-
TalarES S/a

 cNPJ: 07.752.236/0001-23

Total do fornecedor: r$ 104.795,52

(cENTo E QUaTro Mil SETEcENToS E NoVENTa E ciNco rEaiS E ciN-
QUENTa E doiS cENTaVoS )
ProMEdiX ProdUToS MEdicoS E HoSPiTalarES lTda
cNPJ: 11.409.175/0001-73

Total do fornecedor: r$ 5.529,96

(ciNco Mil QUiNHENToS E ViNTE E NoVE rEiaS E NoVENTa E SEiS 
cENTaVoS )
iNoVaMEd HoSPiTalar lTda
cNPJ: 12.889.035/0001-02

Total do fornecedor: r$ 110.031,84

(cENTo E dEZ Mil TriNTa E UM rEaiS E oiTENTa E QUaTro cENTaVoS )
Bio MEdicaMENToS lTda EPP
cNPJ: 15.268.466/0001-40

Total do fornecedor: r$ 3.534,00

(TrÊS Mil QUiNHENToS E TriNTa E QUaTro rEaiS )
JN-MaXiMEdi coMÉrcio dE ProdUToS HoSPiTalarES lTda
cNPJ: 18.279.039/0001-55

Total do fornecedor: r$ 67.440,00

(SESSENTa E SETE Mil QUaTrocENToS E QUarENTa rEaiS )
Biofar HoSPiTalar lTda
cNPJ: 19.056.683/0001-27

Total do fornecedor: r$ 175.793,40

(cENTo E SETENTa E ciNco Mil SETEcENToS E NoVENTa E TrÊS rEaiS 
E QUarENTa cENTaVoS )
NoVa MEdica coM. E SErV. dE Prod. HoSPiT. lTda
cNPJ: 19.769.575/0001-00

Total do fornecedor: r$ 16.725,60

(dEZESSEiS Mil SETEcENToS E ViNTE E ciNco Mil E SESSENTa cENTaVoS )
PolYMEdH EirElli
cNPJ: 63.848.345/0001-10

Total do fornecedor: r$ 187.244,40

(cENTo E oiTENTa E SETE Mil dUZENToS E QUarENTa E QUaTro rEaiS 
E QUarENTa cENTaVoS )
aMici coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES dE MEdicaMENToS EirEli
cNPJ: 30.329.824/0001-70

Total do fornecedor: r$ 8.473,00

(oito mil quatrocentos e setenta e três reais)
UNiÃo SUl coMErcial dE arTiGoS da SaÚdE lTda
cNPJ: 33.851.567/0001-20

Total do fornecedor: r$ 14.472,00

(QUaTorZE Mil QUaTrocENToS E STENTa E doiS rEaiS)
BraSil SHoPPiNG EirEli
cNPJ: 34.577.439/0001-01

Total do fornecedor: r$ 25.044,96

(ViNTE E ciNco Mil QUarENTa E QUaTro rEiaiS E NoVENTa E SEiS 
cENTaVoS)
r.c. diEGo dE SoUZa & dE PaUla lTda
cNPJ: 35.473.398/0001-68

Total do fornecedor: r$ 19.707,60

(dEZENoVE Mil SETEcENToS E SETE rEaiS E SESSENTa cENTaVoS)
UNiT indústria, comércio, importação e Exportação ltda
cNPJ: 66.969.262/0001-77

Total do fornecedor: r$ 35.964,00

(TriNTa E ciNco Mil NoVEcENToS E SESSENTa E QUaTro rEaiS)
PETiNEli diSTriBUidora dE MaTErial MÉdico HoSPiTalar lTda.
cNPJ: 74.913.278/0001-96

Total do fornecedor: r$ 70.560,00

(SETENTa Mil QUiNHENToS E SESSENTa rEaiS)
1. J. ParENTE EPP
cNPJ: 83.646.307/0001-91

Total do fornecedor: r$ 379.082,40

(TrEZENToS E SETENTa E NoVE Mil oiTENTa E doiS rEaiS E QUarENTa 
cENTaVoS)
ToTal do PrEGÃo: r$ 2.441.957,12 (doiS MilHÕES QUaTrocENToS E QUa-
rENTa E UM Mil NoVEcENToS E ciNQUENTa E SETE rEaiS E doZE cENTaVoS).
Leia-se
o diretor do 1° centro regional de Saúde no uso de suas atribuições legais 
resolve:
1-com base  nos termos da lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993:
1.1) Homologar o Pregão Eletrônico nº 06/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO 
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Para coNTraTaÇÃo dE  EMPrESa coM EScolHa da ProPoSTa MaiS 
VaNTaJoSa Para aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico Para oS caPS, 
UrES, UaT, UrPS PSicoSSocial, aBriGo JoÃo PaUlo ii E UBS PEdrEi-
ra dE aBraNGÊNcia do 1°crS/SESPa, Por UM PErÍodo dE 12 MESES.
Empresas vencedoras:
GUilBEr farMacEUTica coMErcio lTda
cNPJ: 01.399.246/0001-40

Total do fornecedor: r$ 42.998,28

(QUarENTa E doiS Mil NoVEcENToS E NoVENTa E oiTo rEaiS E ViNTE 
E oiTo cENTaVoS) 

Total do fornecedor: r$ 154.869,24

E.r TriNdadE
 cNPJ: 04.252.742/0001-65
(cENTo E ciNQUENTa E QUaTro Mil oiTocENToS E SESSENTa E NoVE 
rEiaS E ViNTE E QUaTro cENTaVoS).
1. cardoSo E cia lTda
cNPJ: 04.949.905/0001-63

Total do fornecedor: r$ 712.748,38

(SETEcENToS E doZE Mil SETEcENToS E QUarENTa E oiTo rEaiS E 
TriNTa E oiTo cENTaVoS)
aHcor coMErcio E ProdUToS odoNToloGicoS lTda
cNPJ: 37.556.213/0001-04

Total do fornecedor: r$ 153.593,60

(cENTo E ciNQUENTa E TrÊS Mil QUiNHENToS E NoVENTa E TrÊS rEaiS 
E SESSENTa cENTaVoS)
criSTalfarMa coM. rEP. iMP. EXP. lTda
 cNPJ: 05.003.408/0001-30

Total do fornecedor: r$ 152.558,16

(cENTo E ciNQUENTa E doiS Mil QUiNHENToS E ciNQUENTa E oiTo 
rEiaS E dEZESSEiS cENTaVoS )
MEdilar iMPorTaÇÃo E diSTriBUiÇÃo dE ProdUToS MÉdico HoSPi-
TalarES S/a
 cNPJ: 07.752.236/0001-23

Total do fornecedor: r$ 104.795,52

(cENTo E QUaTro Mil SETEcENToS E NoVENTa E ciNco rEaiS E ciN-
QUENTa E doiS cENTaVoS )
ProMEdiX ProdUToS MEdicoS E HoSPiTalarES lTda
cNPJ: 11.409.175/0001-73

Total do fornecedor: r$ 5.526,72

(ciNco Mil QUiNHENToS E ViNTE E SEiS rEiaS E SETENTa E doiS cENTaVoS)
iNoVaMEd HoSPiTalar lTda
cNPJ: 12.889.035/0001-02

Total do fornecedor: r$ 110.031,84

(cENTo E dEZ Mil TriNTa E UM rEaiS E oiTENTa E QUaTro cENTaVoS )
Bio MEdicaMENToS lTda EPP
cNPJ: 15.268.466/0001-40

Total do fornecedor: r$ 3.534,00

(TrÊS Mil QUiNHENToS E TriNTa E QUaTro rEaiS )
JN-MaXiMEdi coMÉrcio dE ProdUToS HoSPiTalarES lTda
cNPJ: 18.279.039/0001-55

Total do fornecedor: r$ 67.440,00

(SESSENTa E SETE Mil QUaTrocENToS E QUarENTa rEaiS )
Biofar HoSPiTalar lTda
cNPJ: 19.056.683/0001-27

Total do fornecedor: r$ 175.793,40

(cENTo E SETENTa E ciNco Mil SETEcENToS E NoVENTa E TrÊS rEaiS 
E QUarENTa cENTaVoS )
NoVa MEdica coM. E SErV. dE Prod. HoSPiT. lTda
cNPJ: 19.769.575/0001-00

Total do fornecedor: r$ 16.725,60

(dEZESSEiS Mil SETEcENToS E ViNTE E ciNco Mil E SESSENTa cENTaVoS )
PolYMEdH EirElli
cNPJ: 63.848.345/0001-10

Total do fornecedor: r$ 187.244,40

(cENTo E oiTENTa E SETE Mil dUZENToS E QUarENTa E QUaTro rEaiS 
E QUarENTa cENTaVoS )
aMici coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES dE MEdicaMENToS EirEli
cNPJ: 30.329.824/0001-70

Total do fornecedor: r$ 8.394,00

(oiTo Mil TrEZENToS E NoVENTa E QUaTro rEaiS)
UNiÃo SUl coMErcial dE arTiGoS da SaÚdE lTda

cNPJ: 33.851.567/0001-20

Total do fornecedor: r$ 14.472,00

(QUaTorZE Mil QUaTrocENToS E STENTa E doiS rEaiS)
BraSil SHoPPiNG EirEli
cNPJ: 34.577.439/0001-01

Total do fornecedor: r$ 25.044,96

(ViNTE E ciNco Mil QUarENTa E QUaTro rEiaiS E NoVENTa E SEiS 
cENTaVoS)
r.c. diEGo dE SoUZa & dE PaUla lTda
cNPJ: 35.473.398/0001-68

Total do fornecedor: r$ 19.707,60

(dEZENoVE Mil SETEcENToS E SETE rEaiS E SESSENTa cENTaVoS)
UNiT indústria, comércio, importação e Exportação ltda
cNPJ: 66.969.262/0001-77

Total do fornecedor: r$ 35.964,00

(TriNTa E ciNco Mil NoVEcENToS E SESSENTa E QUaTro rEaiS)
PETiNEli diSTriBUidora dE MaTErial MÉdico HoSPiTalar lTda.
cNPJ: 74.913.278/0001-96

Total do fornecedor: r$ 70.560,00

(SETENTa Mil QUiNHENToS E SESSENTa rEaiS)
1. J. ParENTE EPP
cNPJ: 83.646.307/0001-91

Total do fornecedor: r$ 378.729,60

(TrEZENToS E SETENTa E oiTo Mil SETEcENToS E ViNTE E NoVE rEaiS 
E SESSENTa cENTaVoS)
ToTal do PrEGÃo: r$ 2.440.731,30 (doiS MilHÕES QUaTrocENToS E 
QUarENTa Mil SETEcENToS E TriNTa E UM rEaiS E TriNTa cENTaVoS).
Belém, 18 de março de 2022.
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1ºcrS/SESPa

Protocolo: 773433

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato
termo aditivo n°: 1
data da assinatura: 17/03/2022
Valor: r$ r$ 410.939,70 (quatrocentos e dez mil novecentos e trinta e 
nove reais e setenta centavos)
Classificação do Objeto: CONSUMO
Justificativa: Aplicação de majoração de 25% do quantitativo inicialmente 
contratado.
contrato: 03
Exercício: 2021
orçamento
Programa de Trabalho: 908288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0132
origem do recurso: federal
contratado: EMPrESa f.cardoSo & cia lTda.
cNPJ nº 04.949.905/0001-63
Endereço: rua João Nunes de Souza nº 125, Bairro: águas Brancas, Br 
316 km 08 CEP: 67.033-030 – Ananindeua-Pa,
Telefone: (91) 3182-0250
E-mail: supervisor.licitacao@shoppingdasaudeonline.com.br
ordenador: Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
Marco aNToNio rodUiGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa
1º terMo aditiVo ao coNtrato
termo aditivo n°: 1
data da assinatura: 17/03/2022
Valor: r$ 426.688,00 (quatrocentos e vinte seis mil seiscentos e oitenta 
e oito reais)
Classificação do Objeto: CONSUMO
Justificativa: Aplicação de majoração de 25% do quantitativo inicialmente 
contratado.
contrato: 04
Exercício: 2021
orçamento
Programa de Trabalho: 908288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0132
origem do recurso: federal
contratado: EMPrESa BriUTE coM. dE ProdUToS E EQUiP. HoSPiTala-
rES lTda.
cNPJ: 00.890.752/0001-75
Endereço: Tv. Magno de araújo nº 473-a Telégrafo - Belém Pará
Telefone: (91) 3349-9917
E-mail: briute@briute.com.br
ordenador: Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
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Marco aNToNio rodUiGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa
1º terMo aditiVo ao coNtrato
termo aditivo n°: 1
data da assinatura: 17/03/2022
Valor: r$ 611.145,61 (Seiscentos e onze mil cento e quarenta e cinco reais 
e sessenta e um centavos)
Classificação do Objeto: CONSUMO
Justificativa: Aplicação de majoração de 25% do quantitativo inicialmente contratado.
contrato: 05
Exercício: 2021
orçamento
Programa de Trabalho: 908288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0132
origem do recurso: federal
contratado: EMPrESa coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES Prado lTda
cNPJ: 05.049.432/0001-00
ENDEREÇO: Rua Bernal do Couto, 504 Bairro Umarizal – CEP 66055-080, Belém/PA
fone: (91) 3039-9021,
e-mail: licitacao@omniodontomed.com.br
ordenador: Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
Marco aNToNio rodUiGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa

Protocolo: 773333

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Homologação
o diretor do 1° centro regional de Saúde no uso de suas atribuições legais 
resolve:
1-com base nos termos da lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993:
1.1) Homologar o Pregão Eletrônico nº 01/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA
forNEciMENTo dE EQUiPaMENToS dE ProTEÇÃo iNdiVidUaiS, EPi, Para 
o 1º crS E UNidadES dE aBraGÊNcia ( caPS; GrÃo Para, icoaraci, 
aMaZÔNia, MaraJoara adiii E rENaScEr. aBriGo JoÃo PaUlo ii;
aloMoXarifado/1º crS; EScriTorio/1º crS; UBS PEdrEira; rTP 
(ciaSPa);
UaaT/HiV/aidS; UrE diPE, UrE MarcEllo caNdia, UrE dEMÉTrio ME-
drado, UrE MarTErNo iNfaNTil, UrE PrESidENTE VarGaS E UrE rEdU-
To; rESidÊNcia TEraPÊUTicaS i, ii E iii), Para UM PEriodo dE 12 MESES.
Empresas vencedoras:
BraSil SHoPPiNG EirEli
cNPJ: 34.577.439/0001-01
Total do fornecedor: r$ 3.219,00
(TrÊS Mil dUZENToS E dEZENoVE rEaiS).
criSTalfarMa coM. rEP. iMP. EXP. lTda
cNPJ:05.003.408/0001-30
Total do fornecedor: r$ 2.339,50
(doiS Mil TrEZENToS E TriNTa E NoVE rEaiS E ciNQUENTa cENTaVoS)
f.cardoSo E cia lTda
cNPJ:04.949.905/0001-63
Total do fornecedor: r$ 16.488,80
(dEZESSEiS Mil QUaTrocENToS E oiTENTa E oiTo rEaiS E oiTENTa
cENTaVoS)
P G liMa coM. EirEli
cNPJ:23.493.764/0001-61
Total do fornecedor: r$ 12.786,40
(doZE Mil SETEcENToS E oiTENETa E SEiS rEaiS E QUarENTa cENTaVoS)
ToTal do PrEGÃo: r$ 34.833,70 (TriNTa E QUaTro Mil oiTocENToS E
TriNTa E TrÊS rEaiS E SETENTa cENTaVoS ).
Belém, 17 de Março de 2022.
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1ºcrS/SESPa

Protocolo: 773375

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 195 e 196 de diaria 17/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar visita técnica para orientações referente ao preenchi-
mento correto dos impressos de produção ambulatorial na Unidade Espe-
cial d colônia do Prata.
Origem: Castanhal –Pa-Brasil
destino: colônia do Prata Período:  30 /03/2022
Servidor: laura r. da Silva cPf- 294.940.872.91 mat. 6402924/1 cargo: 
Chefia da Doca Elenice do Socrro S. da Silva  CPF- 734.255.162.72 mat. 
600290/1 cargo assit. de direção Waldocelys P. Manos de Moraes cPf- 
410.549.542-91 mat. 57206406 cargo: motorista

ordenador: Mário Moraes chermont filho
Protocolo: 773027

Portaria Nº 198 de diaria 17/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar do curso de Sindicância e Processo administrativo disciplinar.
Origem: Castanhal –Pa-Brasil
destino: Belém Período:  28/03 a 01/04 /2022
Servidor: auricélia de castro oliveira cPf- 243.686.282.68 mat. 5167442/1 
cargo: aux. de informatica
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 773261
Portaria Nº 201 e 202 de diaria 17/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar a testagem rápida em servidores da instituição, como 
medida de intervenção na circulação do Vírus do covid 19.
destino: Belém Período:  30 /03 /2022
Servidor: Marilda costa figueiredo cPf- 292.659082.20 mat. 5044755/1
Marinês Borges Silva cPf-334.307.722.49 mat. 57206411 cargo: Téc. de Enfermágem
Edimilson a. cavalcante filho cPf-218.055.632.20 mat. 0503399 cargo: motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 773325
Portaria Nº 199 e 200 de diaria 17/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar a testagem rápida em servidores da instituição, como 
medida de intervenção na circulação do Vírus do covid 19.
destino: Belém Período:  25 /03 /2022
Servidor: Marilda costa figueiredo cPf- 292.659082.20 mat. 5044755/1
Marinês Borges Silva cPf-334.307.722.49 mat. 57206411 cargo: Téc. de Enfermágem
francisco Paulo da Silva costa cPf- 036.584.732.15 mat. 51492900/1 car-
go: motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 773314

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 40 de 17 de MarÇo  de  2022.
 o diretor (a) do centro regional de Saúde, desta SESPa, usando de 
suas atribuições que foram conferidas pela PorTaria n° 79/2022-
ccG/19.01.2022. decreto nº 13 de 7 fevereiro de 2011, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.838- 20 de Janeiro de 2022.
rESolVE:
i - dESiGNar, a Servidora EdiNa araÚJo GoNÇalVES, matrícula nº 57174483-
1, lotada no 5º Centro Regional de Saúde, para responder pela chefia da Divisão 
de Vigilância em Saúde, a contar de 15/03/2022 a 31/03/2022, em substituição 
ao atual responsável pelo setor, NEY TorrES SoarES, matricula nº 59473981, 
devido o mesmo está gozando de Férias  Oficiais, nesse período.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
dirETora do 5º crS/SESPa

Protocolo: 773265

.

.

errata
.

errata
errata da Portaria Nº 013 de 17 de FeVereiro de 2022, PU-
BLicaÇÃo Nº 762291, PUBLicada No doe Nº34.869, No dia 18 
de FeVereiro de 2022, PaG.32
oNde se LÊ: dESiGNar, a Servidora Maria dE NaZarÉ NErES da Sil-
Va, matrícula nº 91170-1, lotada no 5º centro regional de Saúde, para 
responder pela divisão de recursos Humanos, a contar de 22/03/2022 
a 08/04/2022, em substituição a atual responsável pelo setor, lUciaNE 
Maria fErrEira GaMa, matricula nº 5924560-1, devido a mesma está 
gozando de Férias Oficial, nesse período.
Leia-se: dESiGNar, a Servidora Maria dE NaZarÉ NErES da Sil-
Va, matrícula nº 91170-1, lotada no 5º centro regional de Saúde, para 
responder pela divisão de recursos Humanos, a contar de 22/02/2022 
a 08/03/2022, em substituição a atual responsável pelo setor, lUciaNE 
Maria fErrEira GaMa, matricula nº 5924560-1, devido a mesma está 
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gozando de Férias Oficiais, nesse período.
Protocolo: 773366

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 013 de 17 de MarÇo de 2022.
o diretor do 7º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que lhe foram conferidas pela PorTaria nº 55/20.11. 2000, publicada no 
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E S o l V E:
  designar o servidora JUraNEidE GoMES da SilVa, cargo: comissionado, 
Matrícula: 5347637/5, para responder pela Chefia da Divisão Técnica, de 
21/03/2022 a 25/03/2022, por motivo de viagem do titular, sem ônus para 
a administração pública.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ValdiNEi SilVa TEiXEira JUNior
diretor do 7º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 773270

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 66 de 17 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
OSCAR FERNANDO LEIS FIGUEIREDO - GUARDA DE ENDEMIAS – Mat. 1087012
Programa de Trabalho fonte do recurso Natureza da despesa Valor
908302  0103000000  339033 360,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terrestre 
para o município de São Sebastião da Boa Vista.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.
Portaria: 69 de 17 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
NATALIA BUARQUE DO MONTE BRITO – AGENTE DO CONTROLE DE ENDE-
MiaS Mat. 57206316
Programa de Trabalho fonte do recurso Natureza da despesa Valor
908302  0103000000  339033 260,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terrestre 
para o município de cachoeira do arari.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.
Portaria: 72  de 17 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
RITA DE CÁSSIA PAMPLONA BELTRÃO – TÉCNICA DE SAÚDE PÚBLICA –
Mat. 5082250/1
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa  Valor
908302  0103000000 339033 300,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre para
o município de Muaná.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.

Protocolo: 773111

.

.

diÁria
.

Portaria N° 67 de 17 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: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa
PErÍodo: dE 21/03/2022 a 26/03/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
1087012 / oScar fErNaNdo lEiS fiGUEirEdo / 166.613.542-91
oBJETiVo: coordENar E rEaliZar aÇÃo dE SUPErViSÃo E MoNiTora-
MENTo aoS SiSTEMaS dE iNforMaÇÃo, aValiaÇÃo dE coMPETÊNcia 
MicroScÓPica aoS MicroScoPiSTaS dE BaSE UrBaNo E rUral E SU-
PErViSÃo daS UdTS, No MUNicÍPio dE SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa, 
SEGUNdo MoTiVado No PriMEiro QdQQ.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 68 de 17 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: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa
PErÍodo: dE 21/03/2022 a 26/03/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0505069 / BENEdiTo coSMo riBEiro liMa / 206.755.262-72
oBJETiVo: ParTiciPar EM aPoio TÉcNico da aÇÃo dE SUPErViSÃo E 
MoNiToraMENTo aoS SiSTEMaS dE iNforMaÇÃo, aValiaÇÃo dE coM-
PETÊNcia MicroScÓPica aoS MicroScoPiSTaS dE BaSE UrBaNo E 
rUral E SUPErViSÃo daS UdTS, No MUNicÍPio dE SÃo SEBaSTiÃo da 

Boa ViSTa, SEGUNdo MoTiVado No PriMEiro QdQQ.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 70 de 17 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: cacHoEira do arari
PErÍodo: dE 28/03/2022 a 02/04/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57206316-1 / NaTália BUarQUE do MoNTE BriTo / 827.826.102-44
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo E MoNiToraMENTo, aNáliSE dE 
caSoS SUSPEiToS E coNfirMadoS doS PoSSÍVEiS SUrToS E aParE-
lHaMENTo doS ProfiSSioNaiS dE SaÚdE, No MaNEJo clÍNico, TEra-
PÊUTico, ProTocolo fEdEral QUE rEGE o aGraVo (cHaGaS), NoTa 
TÉcNica cHaGaSXcoVid-19, ENVolVENdo oS acS rUraiS EM coNHE-
ciMENToS GEraiS EM doENÇa dE cHaGaS.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 71 de 17 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: cacHoEira do arari
PErÍodo: dE 28/03/2022 a 02/04/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571943251 / rENilda do Socorro fErrEira BriTo TaVarES / 178.276.632-49
oBJETiVo: dar aPoio Na SUPErViSÃo, MoNiToraMENTo, aNáliSE dE 
caSoS SUSPEiToS E coNfirMadoS doS PoSSÍVEiS SUrToS E aParE-
lHaMENTo doS ProfiSSioNaiS dE SaÚdE, No MaNEJo clÍNico, TEra-
PÊUTico, ProTocolo fEdEral QUE rEGE o aGraVo (cHaGaS), NoTa 
TÉcNica cHaGaSXcoVid-19, ENVolVENdo oS acS rUraiS EM coNHE-
ciMENToS GEraiS EM doENÇa dE cHaGaS.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 73 de 17 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 04/04/2022 a 09/04/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
50822501 / riTa dE caSSia PaMPloNa BElTrÃo / 207.271.602-06
oBJETiVo: realizar Supervisão e Monitoramento no agravo da doença de 
chagas no município de Muaná.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 74 de 17 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 04/04/2022 a 09/04/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54191342 / adriaNa dUarTE cUNHa / 424.358.032-49
oBJETiVo: apoio técnico na ação de Supervisão e Monitoramento no agra-
vo da doença de chagas no município de Muaná.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 773120
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº: 004/2022/8ºcrs/sesPa/Breves
objeto: Serviços de conservação e Manutenção em Bens imóveis.
Valor Total: r$ 50.000,00 (cinquenta Mil reais).
data de assinatura: 14.03.2022.
Vigência: 14.03.2022 a 13.03.2023.
contratada: Empresa leoclecio Montanha Urbano Eireli, cNPJ 
41.748.896/0001-79.
Endereço: Rua Constantino Felix, 3335 – Bairro Aeroporto – Breves/PA.
cEP: 68.800-000.
ordenador responsável:
ana Ângela fialho félix
diretora do 8º crS/SESPa
PorTaria nº 285/2021-ccG

Protocolo: 773221
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 19 de 14 de MarÇo de 2022
a dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela PorTaria nº 72/2021-ccG de 13/01/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/01/ 2021.
coNSidEraNdo o teor do Processo nº 2022/263722
rESolVE:
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designar o servidor Jodson Miguel colares de Sousa, Matricula 
n°57207550/1, cargo: Marinheiro fluvial de Maquinas para responder pelo 
setor de Transporte deste 9º centro regional de Saúde/SESPa em subs-
tituição ao servidor alessandro reis Pereira, cargo: agente de PorTaria, 
matrícula Nº 5419386/1, a contar do dia 04 de Março de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SESPa/ 9° crS, 17de Março de 2022.
aliNE Nair liBEral cUNHa
diretora do 9° centro regional de Saúde

Protocolo: 773032
Portaria Nº20 de 16 de MarÇo de 2022
a dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela PorTaria no 72/2021-ccG de 13/01/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado no 34.459 de 14/ 01/ 2021.
coNSidEraNdo os termos do Memorando no 26/2022 diTE9-SESPa
rESolVE:
designar a servidora Marina dalmácio dos anjos, Matricula n° 5906385/1,
cargo: Psicóloga, estará respondendo pelo setor da setor da divisão Técni-
ca (dT), no período de 14 a 17 de Março de 2022, durante o impedimento 
da titular iglea Thaiana Silva fontinelles.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SESPa/ 9° crS, 17 de Março de 2022
aline Nair liberal cunha
diretora do 9ocrS/SESPa

Protocolo: 773195

.

.

errata
.

errata de diÁria.
Portaria Nº 338 de 29 de outubro de 2021. Publicado no diário 
Oficial n° 34.759 de 08 de Novembro de 2021. Protocolo: 725045
 Servidores:
Mario da conceição lira Brasil
Jorge aluísio coelho costa
Maria do Socorro carvalho de Brito
onde se lê.
Período: 28/11/2021 a 04/12/2021 / N° de diária: 6,5 (seis diárias e meia)
Leia-se.
Período: 20/12/2021 a 25/12/2021 / N° de diária: 5,5 (cinco diárias e meia)
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
aline Nair liberal cunha.
dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE

Protocolo: 772909

.

.

diÁria
.

Portaria Nº44 de 09 de Março de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: Participar de capacitação de servidores agentes de controle in-
terno deste 9°crS, junto a SESPa nível central.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
Destino: Belém/ PA – Brasil
Período: 27/03/2022 a 02/04/2022 / N° de diárias: 6,5 (seis diárias e meia)
Servidores:
claudia regina Vieira de Matos
cPf: 471.373.391-15
Matricula n°5569379/2
cargo: Economista.
Silmara leticia Brito Porto
cPf: 844.522.772-68
Matrícula: 5900724/1
cargo: Técnica de Enfermagem
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 772917
diÁrias
Portaria Nº46 de 15 de Março de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar a conferência, registro e 
tombamento dos bens patrimoniais novos, pertencentes a esta 9° regional 
de Saúde que estão locados na secretaria Municipal de saúde, UBS e nas 
comunidades distantes como: Mamiá, Boa água e Quilombo do Pacoval 
pertencente ao município de alenquer.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
Destino: Alenquer/ PA – Brasil
Período: 03/04/2022 a 08/04/2022 / N° de diárias: 5,5 (cinco diárias e meia)
Servidor:
Edinaldo de Souza alves
cPf: 206.451.712-04
Matrícula: 500872
cargo: Motorista
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 772928
diÁrias
Portaria Nº 45 de 15 de Março 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: realizar a conferência, registro e tombamento dos bens patrimo-
niais novos, pertencentes a esta 9° regional de Saúde que estão locados na 
secretaria Municipal de saúde, UBS e nas comunidades distantes como: Ma-
miá, Boa água e Quilombo do Pacoval pertencente ao município de alenquer.
origem: Santarém/ Pa- Brasil.
Destino: Alenquer/ PA – Brasil.

Período: 03/04/2022 a 08/04/2022 N° de diária: 5,5 (cinco diárias e meia)
Servidores:
Elisangela Tapajós de Sousa.
cPf:621.800.612-34.
Matrícula: 59012071.
cargo: Técnico de Enfermagem.
ronaldo Gomes Nascimento
cPf: 480.396.162-04.
Matrícula: 57207377.
cargo: Marinheiro fluvial de Máquinas.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 772924
Portaria de diárias Nº48 de 03 de Março de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar o monitoramento das 
ações de Saúde Mental realizadas no CAPS e o monitoramento do fluxo da 
rede de atenção Psicossocial (raPS) no referido município.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
Destino: Monte Alegre/ PA – Brasil
Período: 28/03/2022 a 31/03/2022 / N° de diárias: 3,5 (três diárias e meia)
Servidores:
Jaime luiz do Nascimento rodrigues.
cPf:186.827.662-72
Matrícula: 0504735
cargo: Motorista.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 772996
Portaria de diárias Nº47 de 03 de Março de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar o Monitoramento das ações de Saúde Mental realizadas 
no CAPS e o monitoramento do fluxo da Rede de Atenção Psicossocial 
(raPS) no referido município.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
Destino: Monte Alegre/ PA – Brasil
Período: 28/03/2022 a 31/03/2022 / N° de diárias: 3,5 (três diárias e meia)
Servidores:
Suelen da Silva Brito
cPf: 815.308.972-20
Matricula: 57191955/2
cargo: Técnica de Enfermagem
Benevalda de aguiar cavalcante
cPf: 650521612- 04
Matrícula: 5901471/1
cargo: Técnica de Enfermagem
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 772992
Portaria Nº52 de 11 de Março de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
Objetivo: Realizar fiscalização relacionada a serviços de segurança e vigi-
lância armada no Polo Endemias itaituba
origem: Santarém/ Pa- Brasil
Destino: Itaituba/ PA – Brasil
Período: 10/04/2022 a 13/04/2022/ N° de diária: 3,5 (três diárias e meia)
Servidora:
alessandra Nádrea de Sousa Silva,
cPf: 654.200.982/53
Matrícula: 59014121/1
cargo: Marinheira fluvial de convés
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 773163
Portaria Nº51 de 11 de Março de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar capacitação no programa Vigiágua (operacional de cam-
po) e Siságua ( sistema operacional) e Gal(gerenciamento de ambiente 
laboratorial) e assessorar os trabalhos do programa Vigisolo ( visita de 
campo) Sissolo( sistema de informação de vigilância em saúde de popula-
ções expostas a solo contaminado)
origem: Santarém/ Pa- Brasil
Destino: Prainha/ PA – Brasil
Período: 04/04/2022 à 08/04/2022. / N° de diária: 4,5 quatro diárias e meia,
Servidora:
Sandra regina caramuru da costa
cPf: 205.396.652-15
Matrícula:1225343
cargo: agente de saúde,
Marli Miranda,
cPf: 206352062-34
Matrícula: 5901499/1
cargo: Técnica em enfermagem,
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 773106
diÁrias
Portaria Nº49 de 11 de Março de 2022.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: conclusão do preenchimento do relatório anual de Gestão 
2018/2021 e realizar assessoramento e orientação na construção do Plano 
Municipal de Saúde 2022/2023.
origem: Santarém/Pa-Brasil
Destino: Trairão/PA – Brasil.
Período: 18/04/2022 a 22/04/2022/ N° de diária: 4½ (quatro diárias e meia)
Servidores:
irnando Siqueira da Trindade
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cPf: 414.772.352-72
Matrícula: 5895988
cargo: Enfermeiro
Waldemarina Barroso Sousa
cPf: 335.754.872-00
Matrícula: 5160987/1
cargo: agente administrativo
ordenador: aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 773081
diÁrias
Portaria Nº50 de 11 de Março de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: conduzir os servidores que irão concluir o preenchimento do re-
latório anual de Gestão 2018/2021 e realizar assessoramento e orientação 
na construção do Plano Municipal de Saúde 2022/2023.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
Destino: Trairão/ PA – Brasil
Período: 18/04/2022 a 22/04/2022/ N° de diária: 4½ (quatro diárias e meia)
Servidor:
Edinaldo de Souza alves
cPf: 206.451.712-04
Matrícula: 500872
cargo: Motorista
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 773080

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

Portaria n° 0054/2022, de 03/03/2022.
Portaria coletiva
objetivo: realizar: Supervisão direta nos laboratórios de pesquisa de plas-
módio nos referidos e reunião com os coordenadores de endemias para 
averiguar programações de vigilância municipal.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Brasil Novo, Medicilândia e Uruará
Servidor: 0504251 / GilBErTo Gil dE araUJo (agente de Saúde Publica) 
/ 4,5 diárias (completa) de 04/04/2022 a 08/04/2022
Servidor: 1037698 / laErTE PiNHEiro MacHado (agente de Saúde Publi-
ca) / 4,5 diárias (completa) de 04/04/2022 a 08/04/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 773132
Portaria n° 0069/2022, de 14/03/2022
Portaria coletiva
objetivo: Ministra curso e Palestras de Epidemiologia de Gestão integrada 
no controle e vigilância no enfrentamento da dengue.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): aNaPÚ
Servidor: 57206436/1 / SEBaSTiÃo NaSciMENTo dE frEiTaS (Marinheiro 
fluvial de convés) / 4,5 diárias (completa) de 28/03/2022 a 01/04/2022
Servidor: 5426464/1 / JoSE GUilHErME SoUZa SilVa (agente de con-
trole de Endemias) / 4,5 diárias (completa) de 28/03/2022 a 01/04/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 773130
Portaria n° 0070/2022, de 14/03/2022
Portaria individual
Objetivo: Conduzir: Viatura oficial com servidores para ministra curso e 
palestras de Epidemiologia de Gestão integrada.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): aNaPÚ
Servidor: 5155452-1/ JaNdUY SiMÃo (Motorista) / 4,5 diárias (completa) 
de 28/03/2022 a 01/04/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 773147
Portaria n° 0072/2022, de 04/03/2022
Portaria coletiva
objetivo: realizar: Treinamento para controle Vetorial da dengue, Zica e 
chikungunya e treinamento Entomológico em campo.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Vitoria do Xingu
Servidor: 0504272 / fraNciSco GoNÇalVES doS SaNToS filHo (GUar-
da dE ENdEMiaS) / 4,5 diárias (completa) de 04/04/2022 a 08/04/2022
Servidor: 57206441/1 / alMira PErEira da SilVa (agente de controle de 
Endemias) / 4,5 diárias (completa) de 04/04/2022 a 08/04/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia

diretor do 10º crS/SESPa
Protocolo: 773143

Portaria n° 0068/2022, de 14/03/2022
Portaria individual
Objetivo: Conduzir: Viatura oficial com servidores para realizar Supervisão 
direta nos laboratórios de pesquisa de plasmódio nos referidos municípios 
e reunião com os coordenadores de endemias para averiguar programa-
ções de vigilância municipal.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Brasil Novo, Medicilândia e Uruará
Servidor: 5155452-1/ JaNdUY SiMÃo (Motorista) / 4,5 diárias (completa) 
de 04/04/2022 a 08/04/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 773153
Portaria n° 0071/2022, de 04/03/2022
Portaria individual
Objetivo: Conduzir: Viatura Oficial com servidores para realizar treinamen-
to no controle vetorial da dengue.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Vitoria do Xingu
Servidor: 0498865/ adElio oliVEira da SilVa (Motorista) / 4,5 diárias 
(completa) de 04/04/2022 a 08/04/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 773158

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo do coNtrato: 02/2018 
Processo N 2013/244512
o BJETiVo: o 4º Termo aditivo de Prorrogação do contrato nº 02/2018 cons-
titui o objeto do presente instrumento a execução dE SErViÇoS dE locaÇÃo 
dE UM VEicUlo TiPo caMioNETE, cabine dupla Tdi, 4x4 com sistema de 
controle de descida, potência 3.0, 180cV, 4 portas, ano/Mod. 2019, cambio 
manual  6marchas , freio dianteiro a disco ventilado; aBS; distribuição ele-
trônica de frenagem EdB; equipada em ar condicionado, direção Hidráulica, 
vidro e trava elétrico, som aM/cd/MP3 e cartão de mídia digital, combustível 
diesel, não incluso Motorista e combustível, para atender as demandas deste 
12º crS/SESPa, por um período de 12 (dose) meses.
Empresa: E. P. SIRQUEIRA E CIA LTDA. – ME.
cNPJ: nº 08.094.902/0001-46
Valor Total: 96.000,00 (Noventa e Seis Mil reais), por um Período de 12 meses.
dotação orçamentária:
 dotação orçamentária: 908338c/903802c
fonte de recurso: 0103000000/149001435
 Elemento de despesa: 339033
assinatura do contrato: 14/03/2022
data de Vigência: 19/03/2022 a 18/03/2023
responsável do certame:
armando Vieira do Nascimento
Pregoeiro / 12°crS/SESPa.
PorTaria: 013/2021
ordenadora de despesa:
Jucirema de Sousa Gomes
PorTaria Nº 1.700/2021
diretora: 12° crS/SESPa

Protocolo: 770960

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

errata
.

Fica retiFicado Na Portaria Nº186 de 06/04/2021 , PUBLi-
cada Nº doe 34578 de 10/05/2021, QUe coNcede FÉrias coLe-
tiVas ao serVidor PaULo cardoso soares, Mat 5393434/3,o 
seGUiNte PerÍodo aQUisitiVo.
oNde se LÊ: 25/02/2019  a 24/02/2020  16/07/2021 a 14/08/2021
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Leia-se :  25/02/2018 a 24/02/2019 16/07/2021 a14/08/2021
Protocolo: 773353

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
1º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 021/2021-HoL
data assinatura: 18/03/2022
Processo nº: 2021/1230324
Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido contrato por mais um pe-
ríodo de 12 (doze) meses.
Vigência: 20/03/2022 a 19/03/2023
Valor Total do aditivo: de r$ 577.800,00 (quinhentos e setenta e sete mil 
e oitocentos reais)
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.39 fonte: 0103/0269
contratado TraNScidadE SErViÇoS aMBiENTaiS EirEli
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral

Protocolo: 755233

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°034/2022 – HoL
objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
médicos em Unidade de Terapia intensiva adulto (Plantão Médico, atenção 
Horizontal e responsável Técnico), visando atender as necessidades ins-
titucionais do Hospital Ophir Loyola – HOL, para um total de 37 (trinta e 
sete) leitos clínicos e cirúrgicos de UTi, divididos em 04 UTi’s (2, 3, 4 e 5)
data da abertura: 30/03/2022
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: ivete Gadelha Vaz
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 17 de março de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 773419

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 231/2022-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 contidos nos processos nº 2022/166535 de 
09/02/2022.
rESolVE:
rEVoGar os termos da PorTaria Nº 070/2021-GaB/dG/Hol a partir de 
01/02/2022, que designou a servidora SaMaNTa MoNiQUE PaNToJa MiraNda, 
Enfermeiro, matrícula nº 80846391/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo 
do Hol, para exercer a função de assessora da diretoria Geral deste Hospital.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 16 de março de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 773240
Portaria Nº 232/2022 – 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 o disposto do art. 72, inciso iii, da lei nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994 e ainda o processo de n° 2022/259447;
r E S o l V E:
I – Autorizar o afastamento da servidora MARIA DAS GRAÇAS SANTOS 
dE aNdradE, ocupante da função auxiliar operacional, matricula nº 
3257630/1, a contar de 22/02/2022, por um período de 08 (oito) dias, de-
corrente do falecimento de Maria PiNTo doS SaNToS (Mãe) sem prejuízo 
de sua remuneração.
II – Esta PORTARIA entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 22/02/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola,
Belém, 14 de março de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 773257
Processo seLetiVo coMPLeMeNtar À residÊNcia MÉdica – 2022
editaL
O Hospital Ophir Loyola – HOL através da Diretoria de Ensino e Pesquisa, 
torna público que será realizado o Processo Seletivo complementar para o 
preenchimento de vaga no 3º ano do Programa de residência Médica em 
cirurgia Geral para o ano de 2022, na forma da lei nº 6.932 de 07/07/81 e 
demais normas estabelecidas pela comissão Nacional de residência Médi-
ca – CNRM e Comissão de Residência Médica – COREME-HOL.
Para o Processo Seletivo poderão inscrever-se médicos formados em todo 
o Território Nacional, por Faculdades oficiais ou reconhecidas, bem como 

médicos formados no exterior, com diploma revalidado pelas Universidades 
autorizadas pelo Ministério da Educação e cultura (MEc), segundo a reso-
lução do c. f. M nº 1832/08.
1. do ProGraMa, VaGa e sitUaÇÃo JUNto À cNrM:
 EXiGÊNcia E caracTErÍSTica do ProGraMa dE rESidÊNcia MÉdica

ESPEcialidadE rEQUiSiTo VaGa dUraÇÃo

ciururgia Geral
Pré-requisito

1 1 ano
cirurgia Básica

2. das iNscriÇÕes:
as inscrições serão realizadas no período de  18 a 23.03.2022, dias úteis das 
8 horas às 12 horas e das 13:30 horas às 16 horas, nas instalações da divisão 
de Ensino da diretoria de Ensino e Pesquisa - Hol, situada na av. Magalhães 
Barata nº 992, São Brás, cEP 66063-240, Belém-Pa, fone: (91) 3265 - 6622.
ao se inscrever, o candidato estará declarando sob as penas da lei que, 
após seleção no processo e no ato da matrícula, irá satisfazer as condições 
exigidas para cursar o Programa de residência Médica.
o candidato para ingressar no programa de residência Médica precisará 
atender os seguintes requisitos:
a) atender ao pré-requisito exigido para o Programa ao qual concorre;
b) apresentar o registro de situação regularizada junto ao conselho regio-
nal de Medicina do Estado do Pará – CRM/PA, assim como todos os outros 
documentos relacionados no item de matrícula.
c) No caso de candidatos estrangeiros ou brasileiros graduados no exte-
rior, possuir diploma, revalidado em instituição pública, de acordo com a 
legislação vigente.
d) Estar em dia com as obrigações eleitorais.
e) Estar em dia com as obrigações do serviço militar
a inscrição e aprovação no processo seletivo não garantem a efetivação 
da matrícula do candidato no Programa de residência Médica pretendido. 
a matrícula só será efetivada mediante a apresentação de todos os docu-
mentos relacionados no item de matrícula.
os documentos deverão estar em perfeitas condições de forma a permiti-
rem, com clareza, a identificação do candidato.
a candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realização da 
prova, deverá solicitar, por escrito, atendimento especial para esse fim, 
assim como levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para 
essa situação, e que estará responsável pela guarda da criança. a candida-
ta que não atender esses critérios não realizará a prova, terá sua inscrição 
anulada, o candidato que não atender o aqui exigido.
3. das oBriGaÇÕes dos caNdidatos:
a inscrição do candidato implicará o conhecimento e tácita aceitação das nor-
mas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá 
alegar desconhecimento, devendo certificar-se de que preenche todos os re-
quisitos exigidos neste Edital para a participação no Processo Seletivo.
o candidato realizará sua prova apresentando o comprovante de inscrição 
juntamente com documento de identificação com foto.
4. da seLeÇÃo – ProVa teÓrica-escrita:
a prova escrita será de caráter eliminatório e constará de um teste objetivo 
de múltipla escolha, valendo 10 pontos.
Será realizada no dia 25/03/2022, tendo início às 8h (oito horas) e com a du-
ração de 4 h (quatro horas) no Hospital ophir loyola  - auditório: João Emilio.
o não comparecimento do candidato, qualquer que seja o motivo, caracte-
rizará desistência do candidato e resultará na sua eliminação do Processo 
Seletivo. caso o candidato desista no decorrer da prova será considerado 
eliminado do Processo Seletivo.
5. reGras Gerais:
recomendamos a chegada do candidato ao local de realização das provas 
com 1 (uma) hora de antecedência, munido de caneta esferográfica de 
material transparente e de tinta cor preta ou azul.
O candidato deverá apresentar-se ao fiscal de sala, no dia da prova com 
documento oficial de identidade com foto (obrigatório) e munido do com-
provante de inscrição;
São considerados documentos oficiais de identidade: Carteira de Identida-
de, carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores do exercício profissio-
nal, passaporte, carteiras funcionais expedidas por órgãos públicos que va-
lham por lei, como: carteira de Trabalho e carteira Nacional de Habilitação, 
com foto. o documento deve estar em boas condições, de forma a permitir, 
com clareza, a identificação do candidato.
o candidato deverá transcrever as respostas da prova, para o cartão res-
posta, com a caneta, esferográfica, de tinta cor preta ou azul, documento 
esse que será, único e valido para correção e classificação.
as questões que não forem assinaladas, que contenham mais de uma respos-
ta, ou ainda emenda ou rasura mesmo que legível, não serão computadas.
o cartão resposta não será substituído, por erro do candidato.
o não comparecimento do candidato, qualquer que seja o motivo, carac-
terizará desistência do mesmo e resultará na sua eliminação do Processo 
Seletivo. caso o candidato desista no decorrer da prova será considerado 
eliminado do Processo Seletivo.
o atraso ou ausência do candidato, seja qual for o motivo, não dá direito 
a segunda chamada.
Após a hora fixada para o início da prova, não será permitido o ingresso de 
qualquer candidato ao local de sua realização.
Não serão fornecidas declarações de aprovação na primeira etapa.
Não haverá revisão de provas.
Não será permitido o ingresso do candidato, no local da prova, portan-
do telefone celular ou qualquer meio de comunicação ou consulta como 
pagers, agendas eletrônicas, computadores de mãos, tablets etc. assim 
como, protetores auriculares, ou qualquer material que não seja estrita-
mente necessário para realização das provas.
os candidatos devem ter pleno conhecimento de que não poderão ausen-
tar-se da sala de provas, seja para quaisquer necessidades, sem o acom-
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panhamento do fiscal.
A pontuação final do candidato não poderá ultrapassar a nota máxima 
possível do certame.
6. diVULGaÇÃo e recUrsos:
• O gabarito da prova será disponibilizado no dia 25/03/2022 a partir das 
14:00 horas no quadro de aviso do dEP/Hol.
• O prazo para interposição de recursos, será sobre as perguntas constantes 
da prova, no dia 28/03/2022, das 9 às 12h, a partir da divulgação do gabarito, 
através de requerimento próprio à diretoria de Ensino e Pesquisa-Hol.
7. do resULtado FiNaL:
• A divulgação do resultado final será dia 29/03/2022 a partir das 08 horas, 
no site do ophir loyola.
• O desempate entre candidato com a mesma classificação final, obedecerá 
ao critério de maior número de pontos sucessivamente, na prova escrita 
seguido de análise de currículo.
Persistindo o empate será utilizado o critério idade, tendo o candidato mais 
velho a preferência da vaga.
8. MatrÍcULa:
O candidato classificado para o programa do HOL , deverá efetuar matri-
cula no dia 30/03/2022 na divisão de Ensino/dEP do Hospital ophir loyola 
no horário de 08 às 09 horas. Caso o candidato classificado para o proce-
dimento da vaga não realize a matricula na data e horário estabelecido, 
terá cancelada sua aprovação e será convocado o próximo, imediatamente, 
obedecendo a ordem de classificação.
9. docUMeNtos NecessÁrios a MatrÍcULa:
a) Formulário de Cadastro (fornecido pela Divisão de Ensino – HOL), devi-
damente preenchido;
b) fotocópia da carteira do conselho regional de Medicina (4 cópias);
c) Fotografias 3 x 4, atuais (4 quatro fotos);
d) CTPS - Parte com foto e verso – (3 cópias);
e) PiS/PaSEP/NiT (3 cópias);
f) comprovante de abertura de conta corrente no BaNPará (três cópias);
g) cPf (4 cópias);
h) rG (4 cópias);
i)Título de Eleitor (4 cópias);
j) cópia do comprovante de votação do ultimo pleito ou certidão de quita-
ção eleitoral. ( 4 cópias)
k) certidão de Nascimento ou casamento (3 cópias);
l) Cópia do comprovante de quitação com o serviço, Certificado militar 
(candidatos do sexo masculino (2 cópias canddatos );
m) comprovante de residência (5 cópias);
n) fotocópia autenticada, frente e verso, do diploma da graduação ou cer-
tificado/declaração de conclusão do curso de Medicina (três cópias); ou 
certificado original.
o) Certificado ou Declaração de Conclusão do programa de pré-requisito 
em cirurgia Básica pela cNrM (três cópias);
p) Documento de Contribuinte Individual no RGPS – Lei nº 6.932/07/07/81 
(seguro acidente individual - 02 cópias );
q) carteitra de vacina atualizada (02 cópias).
10. iNÍcio dos ProGraMas:
a) o programa de residência Médica do Processo Seletivo complementar 
de que trata este Edital, iniciará no dia 01/04/2022.
b) ao residente faz jus a bolsa mensal, com valor estipulado pelo MEc.
11. caSoS dE oMiSSÃo:
os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela coordenação da re-
sidência Médica e diretoria de Ensino e Pesquisa do Hol, de acordo com 
regimento da corEME-Hol e cNrM-MEc.
Belém-Pa, 17 de março de 2022.

Protocolo: 773378
Portaria Nº 230/2022 – 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 o disposto do art. 72, inciso iii, da lei nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994 e ainda o processo de n° 2022/262492;
r E S o l V E:
I – Autorizar o afastamento da servidora LEONICE ASSUNÇAO DE CARVA-
lHo, ocupante da função Enfermeiro, matricula nº 5851270/4, a contar de 
26/02/2022, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de 
raiMUNda aSSUNÇÃo doS SaNToS (Mãe) sem prejuízo de sua remuneração.
II – Esta PORTARIA entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 26/02/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola,
Belém, 14 de março de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 773287
..

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 245/2022 – 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 os termos do ofício nº 262/2022-GaB/SEdUc, de 
04/03/2022, protocolado sob o nº 2022/224181.
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 01/03/2022, a cessão da servidora liNdaNor Ma-
ria riBEiro fErrEira, id funcional nº 5063019/4, Enfermeiro - Gene-
ralista, ora cedida para a Secretaria de Estado de Educação - SEdUc, com 
ônus para o órgão cessionário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – PA, 15 de Março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 772941
Portaria Nº 257/2022/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 2021/492485
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 057/2022/FSCMP, oriundo do PE SRP 065/2021/FSCMP; firmados 
pela SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empre-
sa HEMocard coMÉrcio dE MaTEriaiS HoSPiTalarES lTda-ME, 
cNPJ: 83.346.825/0001-90, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE MaTE-
RIAL TÉCNICO HOSPITALAR – CONEXÃO EM BORRACHA E EQUIPOS.
ii - dESiGNar a servidora lÍVia fÉliX dE oliVEira, matrícula: 
54195751/1, cargo: Enfermeira, lotado na coordenação de almoxarifado 
- 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, 17 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 772993
Portaria Nº 244/2022 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela PorTaria nº 
1139/2019, do dia 30/12/2019, publicada no doE n° 34.080,
coNSidEraNdo o falecimento do genitor da servidora aNa PaTricia 
fErrEira alVES, ocorrido em 05 de março de 2022, e especialmente o 
que dispõe o art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da família 
da servidora aNa PaTricia fErrEira alVES, id. funcional nº 57198455/1, 
Técnica de Enfermagem, lotada na coordenação do co/PPP, no período de 
05/03/2022 a 12/03/2022, conforme certidão de Óbito nº 067090 01 55 
2022 4 00014 157 0003514 86.
Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 05/03/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – PA, 15 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 772959
Portaria Nº 240/2022 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela PorTaria nº 
1139/2019, do dia 30/12/2019, publicada no doE n° 34.080,
coNSidEraNdo o falecimento do genitor da servidora MoNica coSTa da 
SilVa PErEira, ocorrido em 27 de fevereiro de 2022, e especialmente o 
que dispõe o art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da famí-
lia da servidora MoNica coSTa da SilVa PErEira, id. funcional nº 
5843634/2, Técnica de Enfermagem, lotada na Gerência de Neonatolo-
gia, no período de 27/02/2022 a 06/03/2022, conforme certidão de Óbi-
to nº 066852 01 55 2022 4 00059 063 0054043 39.
Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 27/02/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – PA, 14 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 772950
Portaria Nº 254/2022/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 2021/492485
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 054/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 065/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE 
MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa f. cardoSo E cia lTda, 
cNPJ: 04.949.905/0001-63, tendo como objeto a aaQUiSiÇÃo dE MaTErial 
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TÉCNICO HOSPITALAR – CONEXÃO EM BORRACHA E EQUIPOS.
ii - dESiGNar a servidora lÍVia fÉliX dE oliVEira, matrícula: 
54195751/1, cargo: Enfermeira, lotado na coordenação de almoxarifado 
- 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, 17 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 772989
Portaria Nº 255/2022/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 2021/492485
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 055/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 065/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa E. r. TriNdadE, 
cNPJ: 04.252.742/0001-65, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE MaTErial 
TÉCNICO HOSPITALAR – CONEXÃO EM BORRACHA E EQUIPOS.
ii - dESiGNar a servidora lÍVia fÉliX dE oliVEira, matrícula: 
54195751/1, cargo: Enfermeira, lotado na coordenação de almoxarifado 
- 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, 17 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 772990
Portaria Nº 256/2022/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 2021/492485
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 056/2022/FSCMP, oriundo do PE SRP 065/2021/FSCMP; firmados 
pela SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empre-
sa NorTH diSTriBUidora dE ProdUToS MEdicoS E HoSPiTalarES 
lTda, cNPJ: 34.175.735/0001-78, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE 
MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR – CONEXÃO EM BORRACHA E EQUIPOS.
ii-dESiGNar a servidora lÍVia fÉliX dE oliVEira, matrícula: 
54195751/1, cargo: Enfermeira, lotado na coordenação de almoxarifado 
- 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, 17 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 772991

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 241/2022-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 que dispõe o Parágrafo único do art. 86 da lei nº. 5810, 
de 24 de janeiro de 1994 e ainda o Processo nº 2022/287296.
r E S o l V E
coNcEdEr de acordo com o art. 88 da lei nº 5.810, de 24/01/1994, em 
combinação com a Ec nº 44 que altera o inciso Xii do art. 31 da constitui-
ção do Estado do Pará, 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade 
a servidora liliaN SilVia oliVEira loPES, id. funcional nº 57193238/1, 
Servidora Estatutária Estável concursada, Técnica de Enfermagem, no pe-
ríodo de 02/03/2022 a 28/08/2022;
art. 3º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 02 de março de 2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – PA, 14 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 772952
Portaria Nº 242/2022-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 que dispõe o Parágrafo único do art. 86 da lei nº. 5810, 
de 24 de janeiro de 1994 e ainda o Processo nº 2022/294045.
r E S o l V E
coNcEdEr de acordo com o art. 88 da lei nº 5.810, de 24/01/1994, em 
combinação com a Ec nº 44 que altera o inciso Xii do art. 31 da constitui-
ção do Estado do Pará, 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade 
a servidora laila BEaTriZ diaS alBErTo, id. funcional nº 5959539/1, 
Servidora em regime de contrato Temporário, Enfermeira, no período de 
25/02/2022 a 23/08/2022;
art. 3º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 25 de fevereiro de 2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – PA, 14 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 772956

.

.

errata
.

errata de Portaria
Portaria Nº 230/2022-caPe/GP/FscMP, de 09/03/2022, PU-
BLicada No doe Nº 34.887, de 10/03/2022.
referente à cessão da servidora Maria do Socorro SiQUEira dE oli-
VEira, Matrícula nº 54181350/2, contador.
oNde se LÊ: a contar de 03/03/2022.
Leia-se: a contar de 03/03/2022 a 01/03/2026.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – PA, 15 de Março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 772945
errata resULtado de LicitaÇÃo
NUMero da PUBLicaÇÃo: 34.801
Protocolo: 743312
onde se lê:
- Valor Total: r$ 576.932,29
Leia-se:
- Valor Total: r$ 572.463,16

Protocolo: 773263

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 057/2022/FscMP
exercício: 2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR – CONEXÃO EM 
BorracHa E EQUiPoS.
Valor: r$ 145.000,00
data de assinatura: 17/03/2022
Vigência: 17/03/2022 a 17/03/2023
PE SrP 065/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/492485
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 superavits.
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: HEMocard coMÉrcio dE MaTEriaiS HoSPiTalarES lTda-
ME; cNPJ/Mf sob o n.º 83.346.825/0001-90
Endereço: rod. Br-316, KM 03 , Térreo, Sala J N°1962, Bairro Guanabara, 
ananindeua/Pa, cEP:67133-080, Telefone: (91) 3276-1988 (91) 98701-
6760/99969-9898,
ordenador: Bruno mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 772968
coNtrato: 054/2022/FscMP
exercício: 2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR – CONEXÃO EM 
BorracHa E EQUiPoS.
Valor: r$ 91.560,00
data de assinatura: 17/03/2022
Vigência: 17/03/2022 a 17/03/2023
PE SrP 065/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/492485
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 superavits.
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: f.cardoSo E cia lTda; cNPJ/Mf sob o n.º 04.949.905/0001-63
Endereço: rua João Nunes de Souza n°125, Br 316, Km 08, Bairro aguás 
Brancas, ananindeua/Pa, cEP: 67033-030, Telefone: (91) 3182-0395,
ordenador: Bruno mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 772969
coNtrato: 056/2022/FscMP
exercício: 2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR – CONEXÃO EM 
BorracHa E EQUiPoS.
Valor: r$ 90.000,00
data de assinatura: 17/03/2022
Vigência: 17/03/2022 a 17/03/2023
PE SrP 065/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/492485
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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 superavits.
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: NorTH diSTriBUidora dE ProdUToS MEdicoS E HoSPiTa-
larES lTda; cNPJ/Mf sob o n.º 34.175.735/0001-78
Endereço: rua antônio Everdosa, N°636, Bairro Pedreira, Belém/
Pa, cEP: 66085-752, Telefone: (91) 3349-2455/98513-8348,
ordenador: Bruno mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 772971
coNtrato: 055/2022/FscMP
exercício: 2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR – CONEXÃO EM 
BorracHa E EQUiPoS.
Valor: r$ 67.500,00
data de assinatura: 17/03/2022
Vigência: 17/03/2022 a 17/03/2023
PE SrP 065/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/492485
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 superavits.
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: E. r. TriNdadE; cNPJ/Mf sob o n.º 04.252.742/0001-65
Endereço: rua São francisco n°1104, Bairro: Juazeiro, Santa isabel do 
Pará/Pa, cEP: 68790-000, Telefone: (91) 3019-2606,
ordenador: Bruno mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 772972
..

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1
contrato nº 172/2021
data assinatura: 15/03/2022
PaE nº 2021/182950
Objeto: O Presente Termo Aditivo tem por finalidadea Redução do valor uni-
tário de r$ 74,50 (setenta e quatro reais e cinquenta centavos) Para oS 
iTENS 04 e 05, lUVaS dE ProcEdiMENTo P e M, para o valor unitário de 
r$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos). o valor total do saldo 
do contrato é de r$ 3.116.250,00 (Três milhões, cento e dezesseis mil e 
duzentos e cinquenta reais), sendo o valor restante do contrato a quantia de 
r$ 2.120.750,00 (dois milhões, cento e vinte mil e setecentos e cinquenta 
reais), consoante dispõe o artigo 65, inciso i, alínea “b” e 1º da lei federal 
nº 8.666/93. o objeto do instrumento contratual é a aQUiSiÇÃo dE lUVaS.
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288, 10.302.1507.7684, 
10.422.1500.8817, 06.422.1500.8800, 10.128.1507.8924;fontes de recur-
so:0103, 0269, 0261, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 
0149006653, 0149006489, 0101009215, 0149008950, 0149009280, 
0149009308, 0149009366, 0349008725, 0349009535, 0349008569, 
0349008751, 0349008950, 0349009280, 0349009308, 0349009366, 
0349009475 e seus respectivos superavits;Elemento de despesa: 339030;
contratada: NorTH diSTriBUidora dE ProdUToS MEdicoS E HoSPi-
TalarES lTda, cNPJ/Mf n.º 34.175.735/0001-78
Endereço: rua antonio Everdosa N° 632, Bairro Pedreira, Belém\Pa, cEP: 
66085-752, Telefone (91) 3349-2455 / 98513-8348
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScM

Protocolo: 773279
.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 016/2022
data: 17/03/2022
Valor: r$113.400,00
objeto: Material de consumo-coMPrESSa dE GaZE.
fundamentação legal: com base no artigo 24, incisos iV da lei federal 
n.º8.666/93 e Parecer nº 066/2022/aJUr/fScMP
Data de Ratificação: 17/03/2022 - PAE nº 2022/261496
funcional Programática: 10.302.1507.8288
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0349008725, 0349008569, 0349008950, 0349009280, 0349009308, 
0349009475, 0349009535 e seus respectivos superavits
Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: alfaMEd coMErcial EirEli; cNPJ/Mf: 02.275.673/0001-80
ENdErEÇo: aV. Marques de Herval, Pedreira, Belém/Pa, cEP: 66.087-320
TElEfoNE: (91)3277-2744 - 3276-8395 - 3276-8395
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 773420
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 016/2022
Nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93
objeto: Material de consumo-coMPrESSa dE GaZE.
coNTraTada: alfaMEd coMErcial EirEli
data: 17/03/2022

ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 773421
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 001/2022/FscMP
PARTÍCEPES: FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ–FS-
cMP E o SErViÇo NacioNal dE aPrENdiZaGEM coMErcial - SENac
daTa da aSSiNaTUra: 17/02/2021
PaE Nº 2022/165927
do oBJETo: o presente acordo de cooperação Técnica, em conformida-
de com os termos da proposta de cooperação técnica de ensino constan-
te no PaE n.º 2022/165927, tem por objeto estabelecer a mútua cooperação en-
tre os partícipes em atividades de estágio supervisionado a alunos regularmente 
matriculados nos seguintes cursos técnicos de nível médio do SENac: curso Técnico 
em Enfermagem, Técnico em farmácia e Técnico em Segurança do Trabalho
da ViGÊNcia: o prazo de vigência do presente acordo de cooperação 
será de 60 ( sessenta ) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado mediante Termo aditivo, de comum acordo entre os partícipes.
rESPoNSáVEiS PElaS aSSiNaTUraS:
BrUNo MENdES carMoNa / PrESidENTE /fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE 
MiSEricordia do ESTado do Pará- fScMP
SEBaSTiÃo dE oliVEira caMPoS / PrESidENTE rEGioNal / SErVi-
Ço NacioNal dE aPrENdiZaGEM coMErcial - SENac 

Protocolo: 773418
..

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
Número: 1
data de assinatura: 17/03/2022
Justificativa: Inclusão da Fonte de recursos 0101 E 0301, consoante per-
mite o § 8º do artigo 65 da lei 8.666/93.
contrato nº 037/2022 - ToMada dE PrEÇo Nº 002/2021/fScMP
PaE Nº 2022/1216799
contratada: SENENGE coNSTrUÇÃo ciVil E SErViÇoS lTda
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 773426
.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 247/2022 – caPe/GaB/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo aNTa 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 os termos do Processo nº 2022/197680;
r E S o l V E:
alTErar o período de férias de GilMara criS NaSciMENTo da SilVa, 
Nutricionista, Matricula Nº 5895571/5 concedida de 16/03/2022 a 
14/04/2022, conforme PorTaria Nº 87/2022-GaPE/GP/fScMP , publicada 
no doE Nº 34.862 para o período de 03/03/2022 a 01/04/2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – PA 15 de Março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 772919
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 238/2022 – caPe/GP/FscMP, de 11 de MarÇo de 2022.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 137, §1º, alínea “a” da lei nº 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, e instrução Normativa nº 001/16, de 31/05/2016, 
publicada no doE nº 33.138, de 01/06/2016;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/240406;
rESolVE:
CONCEDER, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% (ses-
senta por cento) do vencimento base a (o) servidor (a) faBio alEXaN-
drE araUJo da crUZ, id. funcional nº 5962622/1, ocupante do cargo de 
agente de artes Práticas, lotado (a) no (a) Gerência de Hotelaria Hospitalar 
desta fundação, a contar de 01/04/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – PA, 02 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 773173
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2022Ne00416
Valor: r$ 3.000,00
data: 15/03/2022
objeto: aquisição de MaTErial dE coNSUMoEXTra-PadrÃoModUlEN (laTa)
PaE nº 2021/196292 - dispensa de licitação Nº 012/2022/fScMP
orçamento:
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fonte de recurso: 0269006962; Ele-
mento de despesa: 339030
coNTraTada:NUTriXX SUPlEMENToS aliMENTarES lTda;
cNPJ/Mf: 12.401.269/0001-69
ENdErEÇo:Tv. Quintino Bocaiuva nº 1970, loja a, Sala B, centro, casta-
nhal/Pa, cEP: 68.743- 010, Telefone: (91) 8146-9115
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ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 773395
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2022Ne00415
Valor: r$ 6.027,90
data: 15/03/2022
objeto: aquisição de PiNÇa dE KNUTSEN
PaE nº 2021/1292451 - dispensa de licitação Nº 013/2022/fScMP
orçamento:
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fonte de recurso: 06690; Ele-
mento de despesa: 449052
coNTraTada: f cardoSo E cia lTda , cNPJ/Mf: 04.949.905/0001-63
ENdErEÇo:rua João Nunes de Souza nº 125, rd Br 316, KM8, águas-
Brancas,ananindeua/Pa, cEP:67.033-030
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 773402

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria n° 294/2022 - GeaPe/GaPre/HeMoPa, de 16 de março de 2022.
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais, e:
considerando o volume de trabalho e a necessidade de serviço de alguns 
servidores deste Órgão;
Considerando o fluxo de atividades deste Órgão;
Considerando os autos do MEMO n°107/2021; GECOD-HEMOPA – PAE 
2021/1353608;
considerando, ainda, o que dispõem os artigos 132, inciso V, 137 e 138 da 
lei Estadual nº 5.810/94 de 24 de janeiro de 1994.
rESolVE:
I – INCLUIR a gratificação por Tempo Integral de que trata os dispositivos 
legais supramencionados, no percentual de 60% (sessenta), a contar de 
01/12/2021, à servidora abaixo relacionada:
• SHEILA CRISTINA LINS SOARES SILVA (matrícula nº 5960863/1).
II – EXCLUIR a gratificação por Tempo Integral, de que trata os dispositivos 
legais supramencionados, do servidor abaixo relacionado:
• ANA LUCIA TERROSO DE LIMA (matrícula nº 57226327/1).
iii - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV – Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– Fundação HEMOPA, em de 16 de março de 2021.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa

Protocolo: 772884
Portaria nº 297/2022 - GaPre/HeMoPa, de 16 de março e 2022.
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais;
considerando as responsabilidades da fundação HEMoPa na Gestão da 
Política Estadual do Sangue no Pará;
considerando a necessidade de realização do trabalho voltado a reestrutu-
ração administrativa e organizacional da fundação HEMoPa;
rESolVE:
I – CRIAR o Comitê Consultivo Especial de Reestruturação Administrativa e 
organizacional da fundação HEMoPa;
II – A composição do Comitê Consultivo Especial será:

MatrÍcULa NoMe carGo tiPo de 
MeMBro

7000740/1 PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra adMiNiSTrador/
PrESidENTE PrESidENTE

5558815/2 aNa lUÍSa laNGaNKE PEdroSo MEirElES MÉdico MEMBro

5902553/1 BENilSoN MaUro SoUZa coSTa ProcUrador aUT. 
fUNdacioNal MEMBro

54186904/4 caTia irENE dUarTE ValENTE MÉdico MEMBro
8002444/2 claUdia cHaMiÊ cHaVES GErENTE MEMBro
5554861/4 Gilda Maria Maia MarTiNS SaldaNHa PEdaGoGo MEMBro
7000219/1 liGia do carMo SoUZa Garcia SociÓloGo MEMBro

III – O Presidente da Fundação HEMOPA é membro nato deste Comitê  
consultivo Especial, na função de Presidente;
IV – O Comitê Consultivo Especial será responsável por acompanhar o 
processo de reestruturação administrativa e organizacional, aconselhando 
e direcionando a Presidência da fundação HEMoPa, a bem do serviço pú-
blico, de modo imparcial, coeso e unânime;
V – Fica a Presidência da Fundação HEMOPA responsável por aprovar, deli-
berar e confirmar as resolutivas do Comitê Especial;
VI – O Comitê Consultivo Especial deverá registrar suas discussões e deci-
sões em atas de reunião, e após, todos os membros devem dar ciência por 
meio de assinatura da ata;

VII – Os membros do Comitê Consultivo Especial poderão ou não ocupar 
cargos ou funções comissionadas;
VIII – Outro servidor poderá ser indicado no caso da ausência do gestor 
do setor-membro;
IX – A composição do Comitê Consultivo Especial deverá ter o respectivo 
quantitativo de representantes:
1. 1 (um) representante da Assessoria de Gestão de Pessoas – AGESP;
2. 1 (um) representante do Núcleo da Qualidade – NQ;
3. 1 (um) representante da Assessoria de Assuntos Jurídicos – AJUR;
4. 2 (dois) representantes da Diretoria Técnica – DITEC (Hematologia e 
Hemoterapia);
5. 1 (um) representante da Coordenação de Apoio Administrativo – CAPAD;
X – O Comitê Especial ficará responsável pela elaboração, alteração e es-
crita do Projeto de lei a ser enviado à alEPa;
XI – Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará - HEMoPa, em 16 de março de 2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 773042

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria nº 256/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 14 de março de 2022.
O Presidente do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – Fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 65667.
rESolVE,
I – Conceder Licença Saúde (o) servidor (a) Karlla Cynthia Marques Pontes, 
matricula n° 5455979/2, cargo de Técnico de Patologia clínica, lotada (o) 
na (o), Gerência de distribuição de Produtos Hemoterápicos, desta funda-
ção Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMOPA, a contar de 
25 a 29 de outubro de 2020, laudo Nº 65667.
II – Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– Fundação HEMOPA, em 14 de março de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 773044

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 301 de 17 de Março  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 310186/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de coNdUZir ao SErVidor ao MUNicÍPio dE aBaETETUBa/Pa No 
dia  18 dE Marco dE 2022, Para rEaliZar ViSiTa TÉcNica.
 JorGE lUiZ diaS ViEGaS, cPf: 086.411.532-68, Motorista/GETra, MaT.: 
54188494, 0,5 diária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará, 17 de  Março  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 773048
Portaria Nº 298 17 de Março  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 2022/257407
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParTiciPar dE caMPaNHa EXTErNa dE colETa dE SaNGUE EM 
iGrEJa aSSEMBlEia dE dEUS  Na cidadE NoVa Viii  EM aNaNiNdEUa-
Pa No dia 12/03/2022.
MardEN craVo dE oliVEira,cPf:003.074.462-80, Médico ,Matricula 
:57230977 (0,5 diária)/MarcElo SoUZa da SilVa, cPf: 632.691.472-
87, MaTricUla: 57191320 Enfermeiro (0,5) diária/,criSTiaNo cESar 
dE BriTo, cPf:836.933.941-72, MaTricUla: 5958122 Enfermeiro (0,5) 
diária/iracEMa da lUZ fariaS da coNcEiÇÃo, cPf: 620.483.252-20, 
MaTricUla:5963076, agente adm. (0,5) diária/ aNNa  NErY da SilVa, 
cPf:592.386.312-04, MaTricUla 541883801, agente adm. (0,5) diária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  17 de  Março  de  2022  .
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 773407
Portaria Nº 302 de 18 de Março  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 290244/2022.
rESolVE:  conceder  diária(s)  ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  da  rEaliZaÇÃo da caPaciTaÇÃo Na METa do GoVErNo-PPa No 
MUNiciPio dE alTaMira/Pa NoS diaS  22 E 25 dE MarÇo dE 2022.
liGia do carMo SoUZa Garcia, cPf: 06393713291, assessora da Qua-
lidade e Planejamento/NQ, MaT.7000219/1: , 4,0 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  18 de  Marco  de  2022  .
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PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 773363
..

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Laudo: 31/22
Nome: dEidiaNY MoNTEiro dE fariaS
Matrícula: 5959425/1
cargo/ lotação: Técnico de Enfermagem/fPEHcGV
Período: 14/02/2022 a 28/02/2022

Protocolo: 773116
Laudo: 36/22
Nome: GEaNdErSoN doS rEiS GoNcalVES
Matrícula: 5925115/2
cargo/ lotação: Técnico de Enfermagem/fPEHcGV
Período: 14/03/2022 a 16/03/2022

Protocolo: 773292

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1°
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: O presente Termo Aditivo visa promover a repactuação de 
preços do Contrato nº 317/2021 na fórmula da CLÁUSULA VI – REPACTU-
AÇÃO, alterando a CLÁUSULA III – DO PREÇO.
data da assinatura: 16/03/2022
contrato: 317/2021
Exercício: 2022
contratado: BElÉM rio SEGUraNÇa lTda
Endereço: aV. alMiraNTE BarroSo, PaSS. MaJor EliEZEr lEVY, N° 205, 
Bairro SoUZa
BELÉM – PARÁ – CEP: 66.613-155
Telefone: (91) 3038-7438- 3038-7459- 98404-1194
E-Mail belemrioseguranca@hotmail.com
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 773211

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 037 de 10 de MarÇo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989, e
coNSidEraNdo os termos do PaE nº 2022/285439;
rESolVE:
dESiGNar os servidores oTáVio PalMEira GrEidiNGEr, id. funcional nº 
2048760/1, ocupante do cargo de Engenheiro civil, JoSÉ SoUSa da Sil-
Va, id. funcional nº 3273172/1 e raiMUNdo NaZarENo daMaScENo da 
SilVa, id. funcional nº 2047624/1, ocupante do cargo de auxiliar de admi-
nistração, respectivamente, para sob a presidência do primeiro, proceder à 
doação de bens móveis (equipamentos) para o comando de aeronáutica, 
firmados entre a União e o Estado do Pará.
rEGiSTrE-SE. PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 10 de março de 2022
adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes
Portaria N° 040 de 15 de MarÇo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2022/299252 - PaE;
resolve:
dESiGNar os servidores aNdrE coNTE SoarES, id. funcional nº 
5909743/2 e iolaNda ModESTo dE VilHENa TorrES, id. funcional nº 
3274683/1, para atuarem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fis-
calização do Convênio nº 039/2022, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura 
Municipal de Bragança, referente ao processo nº 2021/111401, cujo objeto 
e a construção de ponte em concreto armado 21,40 x 9,00 metros (largura 
x comprimento) trecho 01 – coordenadas 01º03º06.1”S/ 46º46’04.3”W O, 
no município de Bragança/Pa. 
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 15 de março de 2022

adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes

Protocolo: 773286
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 038/2021.
A Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN, através da Comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado da concorrência Pública 
nº 038/2021 – SETRAN.
1ª Classificada: VIA PARÁ CONSTRUTORA LTDA.
Valor: r$ 12.498.298,82.
Belém, 17 de março de 2022.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 773164

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria nº 064 de 10 de março de 2022
Pae nº 2022/271527
Nome: claUdoMiro BarBoSa JUNior
cPf: 127.316.842-91
id. funcional: 3274659/1
Valor do suprimento: r$-1.000,00 (hum mil reais)
dotação orçamentária:

FoNte cLassiFicaÇÃo eLeMeNto de 
desPesa VaLor descriÇÃo

0101 26.122.1297.8338 339030 r$ 1.000,00 Material de consumo

1. a) aplicação em 60 (sessenta) dias contados da data de emissão da 
ordem bancária, não,
podendo ultrapassar o encerramento do exercício financeiro em que foi concedido.
1. b) Prestação de contas em 15 (quinze) dias contados a partir do término 
do prazo de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do diretor administrativo e financeiro, 10/03/2022
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 773295

.

.

oUtras MatÉrias
.

termo de cessão de Uso Nº 001/2022
cedente: SEcrETaria dE ESTado TraNSPorTES
cessionária: PrEfEiTUra MUNiciPal dE BraGaNÇa/Pa.
oBJETo dE cESSÃo:
 a) 01 (um) caminhão Basculante, Marca: MErcEdES BENZ, cor: BEGE, 
Modelo: 1418, ANO/FAB: 1989; Prefixo: CB-006, RP 8969, Placa: JTA-
3256, chassi: 9BM384024KB849134.
 b) 01 (um) caminhão Basculante, Marca: MErcEdES BENZ, cor: BEGE, 
Modelo: 1418, ANO/FAB: 1989; Prefixo: CB-011, RP 8971, Placa: JTA-
2555, chassi: 9BM384024KB846242.
 c) 01 (um) caminhão Basculante, Marca: MErcEdES BENZ, cor: BEGE, 
Modelo: 1418, ANO/FAB: 1989; Prefixo: CB-013, RP 8973, Placa: JTA-
2575, chassi: 9BM384024KB849694.
data de assinatura: 10/03/2022
Vigência: 10/03/2022 a 09/03/2025.
ordenador responsável: adlEr GErcilEY alMEida dE SilVEira.

Protocolo: 773318

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 155/2022 – arcoN-Pa, 16 de MarÇo de 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. coNSidEraNdo o artigo 77, inciso 
iX, c/c artigo 98 e 99 da lei nº. 5810, de 24.01.1994; coNSidEraNdo 
Processo nº 2022/28855; rESolVE: i - aUToriZar o gozo de 30 (trinta) 
dias de licença Prêmio a liETE JUdiTH TaVarES VENTUriEri, matrícula 
nº 57173503/1, ocupante do cargo de assistente Técnico em regulação de 
Serviços Públicos N/iii, correspondente ao triênio 2015/2018, conforme 
os termos do Processo n° 2022/19634-arcoN, concedida através da 
PorTaria 003/2022 de 10 de janeiro de 2022, publicado no doE 34.825 
de 11 de janeiro de 2022, no período de 04/04/2022 a 03/05/2022. ii - 
Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação. rEGiSTrE-SE, 
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PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo/diretor 
Geral – ARCON-PA.

Protocolo: 772886
.

coNtrato
.

contrato nº 06/2022
Partes: agência de regulação e controle de Serviços Públicos do Estado 
do Pará- arcoN-Pa/ EMPrESa S.o.S. SErVicoS oPEracioNaiS dE Sa-
NEaMENTo lTda.
objeto: prestação de serviços de controle de pragas.
fundamento legal: lei nº 8.666/93 e demais legislações correlatas.
Valor:r$1.996, 00, para 04 aplicações.
dotação orçamentária: ProJ/aTiV. 04.122.1297.8338. Pi: 412.000.8338c.
foNTE/N. dESP. 339039/ 0261 e 0661.aÇÃo: 233206.
Vigência: 21.03.2022 a 20.03.2023.
assinatura:18.03.2022.
ordenador responsável: Eurípedes reis da cruz filho.
aV. conselheiro furtado,3843, cEP:66.073-160.Bairro: Guamá. Belém-Pa, 
c.N.P.J/Mf nº. 34.623.926/0001-55.

Protocolo: 772387
.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de aUtoriZaÇÃo
Nº da autorização: 074/2021. Partes: agência de regulação e controle de 
Serviços Públicos do Estado do Pará – A O DE ALMEIDA E CIA LTDA. Objeto: 
a empresa é autorizada a explorar em caráter excepcional e a Titulo Precário 
o serviço da LINHA INTERMUNICIPAL SANTA IZABEL DO PARÁ – INHANGAPI 
(PorTo da BalSa), TiPo SEMi-UrBaNa cÓdiGo 020209, do Serviço con-
vencional de Transporte rodoviário intermunicipal de Passageiros. Vigência: 
12 (doze) meses contados da data de sua assinatura. fundamento legal: de-
creto Estadual N° 3.864 de 30 de dezembro de 1999, e o artigo 71, inciso i, da 
resolução arcoN/Pa nº 001/2000, de 12 de janeiro de 2000, que disciplina 
a operação do Serviço convencional de Transporte rodoviário intermunicipal 
de Passageiros do Estado Pará. Valor da tarifa máxima: r$ 6,23 (Seis reais e 
vinte e três centavos) com base no coeficiente tarifário em vigor, nos termos 
da legislação pertinente. foro: Belém-Pa data da assinatura: 27/12/2021. 
Eurípedes reis da cruz filho diretor Geral - arcoN-Pa.

Protocolo: 773186
eXtrato de aUtoriZaÇÃo
 Nº da autorização: 016/2022. Partes: agência de regulação e controle de 
Serviços Públicos do Estado do Pará – M. DO S. DA SILVA FEIO SERVIÇOS E 
TraNSPorTES EirEli. objeto: a empresa é autorizada a explorar em caráter 
excepcional e a Titulo Precário o serviço da liNHa iNTErMUNiciPal iGa-
raPÉ Miri (Vila MaiaUaTá) - aBaETETUBa, TiPo iNTErUrBaNa cÓdiGo 
050504, do Serviço convencional de Transporte rodoviário intermunicipal de 
Passageiros. Vigência: 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura. 
fundamento legal: decreto Estadual N° 3.864 de 30 de dezembro de 1999, 
a lei 6.099/97 de criação da arcoN/Pa e o artigo 71, incisos i e ii, da reso-
lução arcoN/Pa nº 001/2000, de 12 de janeiro de 2000, e a resolução com-
plementar arcon n°15/2010. Valor da tarifa máxima: r$ 12,90 (doze reais 
e noventa centavos) com base no coeficiente tarifário em vigor, nos termos 
da legislação pertinente. foro: Belém-Pa data da assinatura: 07/03/2022. 
Eurípedes reis da cruz filho diretor Geral - arcoN-Pa.

Protocolo: 773188
..

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

errata
.

Na Portaria Nº 050 de 03.03.22, PUBLicada No doe Nº 34.884 
de 08.03.2022,
SErVidor: aNToNio fErNaNdES dE liMa, MaTrÍcUla Nº 14338/1
oNde se LÊ: PErÍodo dE GoZo 04/04/2022 a 03/05/2022
Leia-se: PErÍodo dE GoZo 18/04/2022 a 17/05/2022

Protocolo: 773368
.

coNVÊNio
.

convênio n° 09/2022 – sedaP
Processo nº 2022/222388
concedente: Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca
objeto: Transferência voluntária para aquisição de insumos e serviços para 
fomento às ações de assistência técnica aos agricultores aderidos ao pro-
grama Territórios Sustentáveis, no município de Nova ipixuna.
representante do Município: Maria da GraÇa MEdEiroS MaToS.
data de assinatura: 17/03/2022.
Valor Total: r$ 509.269,90 (Quinhentos e Nove Mil, duzentos e Sessenta e 
Nove reais e Noventa centavos).
contrapartida: r$ 25.065,00 (Vinte e cinco Mil e Sessenta e cinco reais).
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8705, Elementos de despe-
sas: 334041 / 444042, fontes de recursos: 0301, função Programática: 
20.608.1491.8705.
Prazo de Vigência: 18/03/2022 à 31/03/2023.
convenente: MUNicÍPio dE NoVa iPiXUNa, cNPJ n° 01.612.215/0001-26.
Endereço: rua antonio Marrocos, Quadra 11, lote 01, Nº 01, Bairro: fe-

licidade, cEP 68.585-000, no Município de Nova ipixuna, Estado do Pará.
ordenador de despesas: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 773146
.

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 155/2022 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: Márcia de Pádua Bastos Tagore. carGo: Engenheira agrô-
noma. MaTrÍcUla: 3179729/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Medicilân-
dia/Pa. oBJETiVo: Monitoramento e avaliação da atividade 2 do Termo de 
fomento 002/2019. PErÍodo: 24 a 26/03/2022. Nº dE diáriaS: 2  ½ 
(duas e meia).  ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e 
financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 157/2022 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: deusimar Miranda rodrigues. carGo: Engenheira agrõ-
noma. MaTrÍcUla: 12610/1. oriGEM: Belem/Pa. dESTiNo: Medecilân-
dia/Pa. oBJETiVo: Monitoramento e avaliação da atividade 2 do Termo de 
fomento nº002/2019. PErÍodo: 24 a 26 /03/2022. Nº dE diáriaS: 2 ½ 
(duas e meia). ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e 
financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 156/2022 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: Kamila leão leão. carGo: diretora da ddaG. MaTrÍcU-
la: 5962555/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: altamra e Medicilândia/Pa. 
oBJETiVo: representação e Participação do cacaU fEST em Medicilândia 
e reunião com Produtores em altamira. PErÍodo: 24 a 26 /03/2022. Nº 
dE diáriaS:  2 ½ (duas e meia). ordENador: rosivaldo Batista/diretor 
administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 773412
Portaria de diÁrias Nº 172/2022
FUNdaMeNto LeGaL: Lei n° 5.810/94, art. 145. Base LeGaL: de-
creto estadual n° 734/1992 orieNtaÇÃo NorMatiVa 001/aGe 
– Portaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Gabriel foro Siqueira. carGo: assessor Técnico. MaTrÍ-
cUla: 5962882/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Barcarena, Paragomi-
nas, Soure, conceição do araguaia, redenção, Xinguara e Medicilândia/ 
PA. OBJETIVO: Acompanhar o Sr. Secretário na Agenda Oficial de Lan-
çamento dos Territórios Sustentáveis.PErÍodo: 19 a 28/03/2022. Nº dE 
diáriaS: 9½ (nove e meia). ordENador: rosivaldo Batista/diretor ad-
ministrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 773440

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo de Uso Nº 061/2022
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
RIO E DA PESCA – SEDAP
cESSioNária: MUNicÍPio dE oUrilÂNdia do NorTE.
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UM) caMiNHÃo lEVE, carGa SEca, 4cil, 
173cV; 15.000; 4X2; diESEl.
daTa dE aSSiNaTUra: 17/03/2022
ViGÊNcia: 17/03/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 773145
terMo de cessÃo de Uso Nº 060/2022
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
RIO E DA PESCA – SEDAP
cESSioNária: MUNicÍPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia.
oBJETo dE cESSÃo: 04 (QUaTro) TraTorES aGrÍcolaS PlaTaforMa-
doS, dE rodaS, 3cil, 75cV, 4X4, diESEl, 8 VElocidadES.
daTa dE aSSiNaTUra: 17/03/2022
ViGÊNcia: 17/03/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 773152

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 676, de 17 de MarÇo de 2022 
o Presidente do instituto de Terras do Pará-iTErPa, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 5º da lei Estadual nº 4.584, de 08 de outubro de 1975, e
Considerando as diretrizes fixadas no Decreto nº 73, de 06 de abril de 
2011, que alterou o decreto nº 2.363, de 31 de julho de 2006, autorizando 
o dirigente desta autarquia a promover e adotar todos os atos e providên-
cias legais necessárias à efetivação dos resgates administrativos das terras 
aforadas pelo Estado do Pará, observadas as disposições que regulamento 
os contratos dessa natureza;
coNSidEraNdo, ainda, que o processo administrativo nº 
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2007/311061-iTErPa, tramitou regularmente recebendo pareceres favo-
ráveis dos setores técnicos do órgão, resultando assim comprovados os 
requisitos essenciais exigidos para o resgate dos imóveis rurais concedidos 
em regime enfitêuticos.
rESolVE:
I – Fica autorizado o RESGATE ADMINISTRATIVO, em favor do ESPÓLIO DE 
Waldir BorGES corrÊa, do imóvel rural denominado faZENda ViTÓ-
ria, cujo Título de aforamento foi expedido em 20 de dezembro de 1956, 
com área total dimensionada em 1.132,4533ha, subdividida em duas áreas 
sendo: 886ha33a00ca (oitocentos e oitenta e seis hectares, trinta e três 
ares) localizada no Município de Eldorado doS caraJáS e 246ha12a-
53ca (duzentos e quarenta e seis hectares, doze ares e cinquenta e três 
centiares) localizada no Município de MaraBá, Estado do Pará.
II – A Gerência de Aforamento-GEA, deverá adotar todas as medidas 
complementares à execução do resgate enfitêutico a que se refere esta 
PorTaria, inclusive quanto à lavratura e assinatura dos respectivos 
termos em livro próprio integrante do acervo fundiário do Estado do Pará, 
sob a guarda e responsabilidade do iTErPa.
III – Assumidas tais providências, deverá ser fornecido ao beneficiário o 
translado do termo de resgate, contendo o inteiro teor do respectivo res-
gate, que será levado ao cartório de registro de imóveis, para ulteriores 
providências.
Em: 17/03/2022  Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 772948
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 iNte-
ressado iMÓVeL Área (ha) LocaLiZaÇÃo MUNici-

Pio

1 031200398/2021

SÃo 
rafaEl 

SErViÇoS 
lTda EPP

faZEN-
da SÃo 
rafaEl

1462,9837 raMal PiNGo dE 
oUro, 47KM

UliaNÓ-
PoliS

2 2021/1054035

JoÃo 
PEdro 
fErro 

riBEiro

faZENda 
ValE do 
Boi iii

337,1074
Br-010, KM-25, 

ESTrada laraNJEi-
ra, KM-5

iPiXUNa 
do Pará

3 2021/924276
ErNaNE 
rocHa 
filHo

faZENda 
NoVo Pro-
GrESSo

1.012,47 raMal da ciNco 
irMÃoS, 38 KM

Goia-
NÉSia do 

Pará

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), 16.03.2022
Bruno Yoheiji Kono Ramos – Presidente
Mariceli Nascimento Moura Flexa – Diretora DEAF

Protocolo: 773012
Portaria Nº 680/2022 de  17  de  MarÇo  de  2022
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos da lei Estadual nº 4.584/1975.
considerando o artigo 110 do decreto Estadual n°. 1.190/2020 que de-
termina a intimação do beneficiário do título e/ou para que, no prazo de 
15 (quinze) dias, apresente defesa sobre o descumprimento das cláusulas 
resolutivas ou das demais causas de cancelamento do título.
considerando que nos autos do processo n°. 2018/404035, originário do con-
trato de concessão de Uso n°. 00018, expedido em 28/12/2010, em favor de 
fraNciSco aNESErGio PErEira MoTa, para uma área de 1.466,3967ha, foi 
sugerida a instauração de procedimento de cancelamento do mesmo.
resolve:
art. 1°. intimar o senhor fraNciSco aNESErGio PErEira MoTa, para 
que, querendo, no prazo de 15 dias, apresente manifestação e/ou defesa 
sobre o cancelamento do contrato de concessão de Uso n°. 18, expedido 
em 28/12/2010.
art. 2° Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 773210
Portaria Nº 679  de 17  de  MarÇo  de  2022
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos da lei Estadual nº 4.584/1975 e,
considerando a necessidade de se dotar esses entes públicos de condições 
que permitam promover o adequado ordenamento de suas bases terri-
toriais, através do planeamento e controle do uso, do parcelamento e da 
ocupação do solo rural e urbano;
Considerando que o Estado do Pará concedeu o Título Definitivo, s/nº 99, 
expedido em favor de dJalMa PiNHEiro caBETTE Jr E oUTroS, em 05 
de dezembro de 1962, constante das fls.99V do Talonário próprio nº 27.
considerando, ainda, que foram preenchidos todos os requisitos técnicos 
para retificação da área, localização e perímetro do Título mencionado, 
previstos na lei Estadual nº 8.878/2019 e, no seu decreto Estadual regula-
mentador n° 1.190/2020, de 25/11/2020, art. 104, §1 e seus respectivos 
incisos, conforme processo administrativo n° 2021/610968 - iTErPa.
rESolVE:
1. AUTORIZAR a retificação do Título Definitivo S/Nº 99,expedido em favor 
de dJalMa PiNHEiro caBETTE Jr E oUTroS, em data de 05 de dezem-

bro de 1962, constante das folhas 99 do Talonário próprio nº 27, com as 
seguintes características: Município: MoJU; área: 394,8654 metros qua-
drados, equivalentes a 4.394ha.86a.54ca. (Quatro mil trezentos e noventa 
e quatro hectares e oitenta e seis ares e cinquenta e quatro centiares); 
denominação: Sem denominação; localização: À margem esquerda do rio 
Moju, com a consequente lavratura do TErMo dE rETificaÇÃo da área, 
denominação do imóvel, perímetro, localização e descrição do perímetro, 
passando a ter a seguinte redação: árEa: 4.405ha.83a.82ca. (quatro mil 
quatrocentos e cinco hectares, oitenta e três ares e oitenta e dois centia-
res). dENoMiNaÇÃo: faZENda ENTrE aPEÍ, colorado i E ii, SEGrEdo 
E SaNTa TErEZa. PErÍMETro: 41.500,50 metros. localiZaÇÃo: Mar-
GEM dirEiTa dE iGaraPÉ aPEÍ e dEScriÇÃo do PErÍMETro de acordo 
com o Memorial descritivo constante dos trabalhos de georreferenciamen-
to da área, cujas peças técnicas foram aprovadas pelos setores técnicos 
deste instituto e fazem parte integrante do Processo administrativo n° 
2021/610968-iTErPa.
2. Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
3. PUBliQUE-SE.
Bruno Yoeiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 773084

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo Nº: 06/2022 - coNtrato Nº: 05/2017
CONTRATANTE: INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA CNPJ: 
05.089.495/0001-90
coNTraTado: TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a - cNPJ: 03.506.307/0001-57
ENDEREÇO: Rua Machado de Assis, nº 50, Edificio 02, bairro Santa Lúcia, 
cEP: 93.700.000, campo Bom/rS
ProcESSo: 2021/216577-PaE
oBJETo: Prorrogação do Prazo de vigência do contrato nº 05/2017, por 
mais 12 (doze) meses.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: clausula vigésima e art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.
ViGÊNcia: 01/04/2022 a 31/03/2023
EXErcÍcio: 2022 - Projeto atividade: 21.122.1297.4668; Elemento de 
despesas: 339030
fonte: 0661007852; P.i.: 412.000.4668c
daTa aSSiNaTUra: 09/03/2022
ORDENADOR: BRUNO YOHEIJI KONO RAMOS – Presidente

Protocolo: 773275

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 677/2022 de 17/03/2022
objetivo: representar o iTErPa em igarapé-açu, na comitiva do Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado, em evento de entrega de títulos.
Período: 17/03/2022 (0,5) diárias
Servidores:
-5719.0493/1- Bruno Yoheiji Kono ramos (Presidente)
-5961233/1- Jean de Nazaré cantão luglimi (Motorista)
ordENador: flávio ricardo albuquerque azevedo -
resp. p/ Presidência

Protocolo: 773099
Portaria Nº 670/2022 de 17/03/2022
objetivo: Para atender a ação de regularização fundiária no município de Baião.
Período: 21 a 23/03/2022 (2,5) diárias
Servidores:
-80845074/1- José Hilton da Silva cunha (ass. Téc. dEaf)
-80845160/1- Everton cordeiro farias (Motorista)
ordENador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 773096
Portaria nº 678/22 de 17/03/2022
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipio: dom Eliseu
Periodo: 23/03 a 21/04/2022(29,5) diárias
Servidores:
-3170-225/1-cleonice Silva rodrigues-aux. administrativo.
-5956-167/1-débora cristina Salomão corrêa-Técnico/dEaf
-5956-073/1-lais Vieira carvalho- Técnico/dEaf
-5920-165/2-Marly da Silva Machado-assist.Téc./dEaf
-5961-577/1-rodrigo richard de lima rodrigues- Técnico/dEaf
-3167-330/1-Sonia Suely dos reis Pedroso-Tec.agrimensor
-5956-629/1-Vanderley Pereira rodrigues- assist.Téc./dEaf
-5719-8186/1-Jony lima de Sousa-Motorista
-2042-363/1-João Borges Prestes-Motorista-Motorista
ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 773345

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa - autarquia Estadual cria-
da pela Lei Estadual 4.584/75, publicada no Diário Oficial do Estado de 
15.11.1975, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 5º, 
alínea “g” da lei nº 4.584/1975, vem por meio desta, NoTificar o(s) in-
teressado(s) abaixo relacionados, a  comparecerem à sede do iTErPa, sito 
à Rodovia Augusto Montenegro, km 09 s/n – Bairro Parque Guajará, de se-
gunda a sexta-feira, Secretaria do dJ, no horário de 09:00 as 14:00 horas, 
no prazo de  30 (trinta) dias, a contar da data de publicação do presente 
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Edital, para tratar de assunto relacionado ao(s) seu(s) processo(s) e rece-
ber as instruções cabíveis, conforme o § 4º, art. 8º da instrução Normativa 
do iTErPa nº 02/2007. após o decurso do prazo assinalado, caso não haja 
manifestação das parte, os autos serão arquivados definitivamente.

Proc. Nº iNTErESSado aSSUNTo MUNicÍPio
2011/272987 claUdia dalMaSo ValE coMPra alMEiriM

Em, 17/03/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente iTErPa

Protocolo: 773360

.

.

oUtras MatÉrias
.

editaL
o iNSTiTUTo dE TErraS do ESTado do Pará - iTErPa, autarquia Esta-
dual criada pela lei 4.584/75, com sede na augusto Montenegro, km-09 
S/N - Belém – Pará, como ente responsável pela política agrária paraense, 
em tudo quanto se referir ao patrimônio fundiário desta unidade da fede-
ração, em cumprimento ao preceito contido no artigo 68 do ato das dispo-
sições constitucionais Transitórias da constituição federal de 1988, que 
assegurou aos remanescentes das comunidades dos quilombos o reconhe-
cimento da propriedade das terras por eles efetivamente ocupadas, atri-
buindo aos Estados o dever de emitir-lhes os respectivos títulos, bem como 
com fundamento no artigo 322 da constituição do Estado do Pará, regula-
mentado pela lei n.º 6.165/98, pelo decreto Estadual n.º 3.572/99 e pela 
Instrução Normativa n.° 02/99 – ITERPA, TORNA PÚBLICO, através do pre-
sente E D I T A L – 2ª Publicação, que está sendo processada perante este 
instituto, a regularização das áreas rurais tradicionalmente ocupada pela 
associação do remanescentes de Quilombo da comunidade Santa Maria de 
Muraiteua, localizada no Município de São Miguel do Guamá (Pa), feito que 
tramita via Sicarf sob o n.º 102607251/2021. o presente Edital tem por 
objetivo dar a mais ampla divulgação do requerimento formalizado pela 
comunidade interessada, de modo a garantir eventuais direitos de tercei-
ros sobre a área de pretensão, cabendo aos interessados oferecer protes-
tos e/ou contestações acerca da condição quilombola da comunidade, nos 
termos do art. 120 e seguintes do decreto n.º 7.454, de 19 de fevereiro de 
1971, e dos artigos 3º e 4º da instrução Normativa iTErPa nº 2/1999, 
desde que o façam dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar 
da data da primeira publicação. a área a ser reconhecida em nome da as-
sociação do remanescentes de Quilombo da comunidade Santa Maria de 
Muraiteua, localizada no Município de São Miguel do Guamá (Pa), possui 
uma área georreferenciada de 398,8357 ha, Perímetro: 16.111,3007 me-
tros, com os limites, confrontações e demais especificações técnicas cons-
tantes no memorial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes ter-
mos:  Partindo do marco Woid-M-0048, de coordenada lat = 01° 30` 
26,543” S e long = 47° 50` 24,704” W Estrada; deste, segue pelo ramal 
Santa Maria, com a seguinte distâncias 17,12m e azimute plano 171° 21’ 
37’’ até o marco Woid-V-0115, de coordenada lat = 01° 30` 27,094” S e 
long = 47° 50` 24,620” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, 
com a seguinte distâncias 105,32m e azimute plano 179° 43’ 48’’ até o 
marco Woid-V-0116, de coordenada lat = 01° 30` 30,523” S e long = 
47° 50` 24,599” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a 
seguinte distâncias 40,93m e azimute plano 168° 0’ 25’’ até o marco Woi-
d-V-0117, de coordenada lat = 01° 30` 31,826” S e long = 47° 50` 
24,322” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte 
distâncias 17,55m e azimute plano 187° 58’ 45’’ até o marco Woid
-V-0118, de coordenada lat = 01° 30` 32,392” S e long = 47° 50` 
24,400” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria,com a seguinte 
distâncias 24,28m e azimute plano 225° 59’ 8’’ até o marco Woid-V-0119, 
de coordenada lat = 01° 30` 32,942” S e long = 47° 50` 24,964” W Es-
trada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 
63,1m e azimute plano 224° 11’ 50’’ até o marco Woid-V-0120, de coor-
denada lat = 01° 30` 34,417” S e long = 47° 50` 26,385” W Estrada; 
deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 22,58m e 
azimute plano 222° 13’ 22’’ até o marco Woid-V-0121, de coordenada lat 
= 01° 30` 34,962” S e long = 47° 50` 26,875” W Estrada; deste, segue 
pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 146,05m e azimute 
plano 221° 10’ 4’’ até o marco Woid-V-0122, de coordenada lat = 01° 30` 
38,546” S e long = 47° 50` 29,980” W Estrada; deste, segue pelo ramal 
Santa Maria, com a seguinte distâncias 30,16m e azimute plano 225° 15’ 
56’’ até o marco Woid-V-0123, de coordenada lat = 01° 30` 39,238” S e 
long = 47° 50` 30,672” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, 
com a seguinte distâncias 36,7m e azimute plano 228° 56’ 32’’ até o mar-
co Woid-V-0124, de coordenada lat = 01° 30` 40,024” S e long = 47° 
50` 31,566” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a se-
guinte distâncias 37,48m e azimute plano 229° 48’ 0’’ até o marco Woid
-V-0125, de coordenada lat = 01° 30` 40,813” S e long = 47° 50` 
32,491” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte 
distâncias 35,54m e azimute plano 216° 50’ 24’’ até o marco Woid
-V-0126, de coordenada lat = 01° 30` 41,740” S e long = 47° 50` 
33,179” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte 
distâncias 36,93m e azimute plano 191° 52’ 4’’ até o marco Woid-V-0127, 
de coordenada lat = 01° 30` 42,917” S e long = 47° 50` 33,423” W Es-
trada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 
44,31m e azimute plano 181° 31’ 21’’ até o marco Woid-V-0128, de coor-
denada lat = 01° 30` 44,359” S e long =47° 50` 33,459” W Estrada; 
deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 49,01m e 
azimute plano 190° 8’ 44’’ até o marco Woid-V-0129, de coordenada lat 
= 01° 30` 45,930” S e long = 47° 50` 33,736” W Estrada; deste, segue 
pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 43,5m e azimute plano 

188° 44’ 54’’ até o marco Woid-V-0130, de coordenada lat = 01° 30` 
47,330” S e long = 47° 50` 33,948” W Estrada; deste, segue pelo ramal 
Santa Maria, com a seguinte distâncias 33,15m e azimute plano 181° 41’ 
10’’ até o marco Woid-V-0131, de coordenada lat = 01° 30` 48,409” S e 
long = 47° 50` 33,978” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, 
com a seguinte distâncias 43,24m e azimute plano 183° 46’ 19’’ até o 
marco Woid-V-0132, de coordenada lat = 01° 30` 49,814” S e long = 
47° 50` 34,068” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a 
seguinte distâncias 41,36m e azimute plano 184° 9’ 19’’ até o marco Woi-
d-V-0133, de coordenada lat = 01° 30` 51,157” S e long = 47° 50` 
34,163” W Estrada; deste, segue pelo lote ocupado por ramal Santa Maria, 
com a seguinte distâncias 19,89m e azimute plano 184° 10’ 55’’ até o 
marco Woid-V-0134, de coordenada lat = 01° 30` 51,803” S e long = 
47° 50` 34,209” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a 
seguinte distâncias 8,41m e azimute plano 170° 33’ 42’’ até o marco Woi-
d-V-0135, de coordenada lat = 01° 30` 52,073” S e long = 47° 50` 
34,164” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte 
distâncias 12,59m e azimute plano 180° 21’ 54’’ até o marco Woid
-V-0136, de coordenada lat = 01° 30` 52,483” S e long = 47° 50` 
34,166” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte 
distâncias 58,78m e azimute plano 195° 1’ 0’’ até o marco Woid-V-0137, 
de coordenada lat = 01° 30` 54,332” S e long = 47° 50` 34,656” W Es-
trada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 
29,67m e azimute plano 209° 48’ 29’’ até o marco Woid-V-0138, de coor-
denada lat = 01° 30` 55,171” S e long = 47° 50` 35,132” W Estrada; 
deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 32,09m e 
azimute plano 201° 8’ 26’’ até o marco Woid-V-0139, de coordenada lat 
= 01° 30` 56,146” S e long = 47° 50` 35,505” W Estrada; deste, segue 
pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 32,28m e azimute pla-
no 192° 21’ 24’’ até o marco Woid-V-0140, de coordenada lat = 01° 30` 
57,173” S e long = 47° 50` 35,727” W Estrada; deste, segue pelo ramal 
Santa Maria, com a seguinte distâncias 116,04m e azimute plano 183° 15’ 
36’’ até o marco Woid-V-0141, de coordenada lat = 01° 31` 00,945” S e 
long = 47° 50` 35,935” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, 
com a seguinte distâncias 20,01m e azimute plano 210° 7’ 2’’ até o marco 
Woid-V-0142, de coordenada lat = 01° 31` 01,509” S e long = 47° 50` 
36,259” W Estrada; deste, segue ramal Santa Maria, com a seguinte dis-
tâncias 28,67m e azimute plano 195° 54’ 48’’ até o marco Woid-V-0143, 
de coordenada lat = 01° 31` 02,407” S e long = 47° 50` 36,512” W Es-
trada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 
30,37m e azimute plano 185° 41’ 27’’ até o marco Woid-V-0144, de coor-
denada lat = 01° 31` 03,391” S e long = 47° 50` 36,608” W Estrada; 
deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 37,01m e 
azimute plano 177° 55’ 46’’ até o marco Woid-V-0145, de coordenada lat 
= 01° 31` 04,595” S e long = 47° 50` 36,563” W Estrada; deste, segue 
pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 25,92m e azimute pla-
no 186° 14’ 42’’ até o marco Woid-V-0146, de coordenada lat = 01° 31` 
05,434” S e long = 47° 50` 36,653” W Estrada; deste, segue pelo ramal 
Santa Maria, com a seguinte distâncias 22,53m e azimute plano 186° 32’ 
31’’ até o marco Woid-V-0147, de coordenada lat = 01° 31` 06,163” S e 
long = 47° 50` 36,735” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, 
com a seguinte distâncias 25,52m e azimute plano 180° 13’ 21’’ até o 
marco Woid-V-0148, de coordenada lat = 01° 31` 06,994” S e long = 
47° 50` 36,737” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a 
seguinte distâncias 20,66m e azimute plano 167° 43’ 41’’ até o marco 
Woid-V-0149, de coordenada lat = 01° 31` 07,651” S e long = 47° 50` 
36,594” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte 
distâncias 35,65m e azimute plano 168° 43’ 58’’ até o marco Woid
-V-0150, de coordenada lat = 01° 31` 08,789” S e long = 47° 50` 
36,367” W Estrada; deste, segue pelo lote ocupado por ramal Santa Maria, 
com a seguinte distâncias 15,03m e azimute plano 173° 21’ 6’’ até o mar-
co Woid-V-0151, de coordenada lat = 01° 31` 09,275” S e long = 47° 
50` 36,310” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a se-
guinte distâncias 18,28m e azimute plano 183° 22’ 50’’ até o marco Woi-
d-V-0152, de coordenada lat = 01° 31` 09,869” S e long = 47° 50` 
36,344” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte 
distâncias 16,52m e azimute plano 183° 18’ 5’’ até o marco Woid-V-0153, 
de coordenada lat = 01° 31` 10,406” S e long = 47° 50` 36,374” W Es-
trada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 
11,85m e azimute plano 185° 46’ 16’’ até o marco Woid-V-0154, de coor-
denada lat = 01° 31` 10,790” S e long = 47° 50` 36,412” W Estrada; 
deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 27,38m e 
azimute plano 193° 31’ 53’’ até o marco Woid-M-0046, de coordenada lat 
= 01° 31` 11,657” S e long = 47° 50` 36,618” W linha ideal; deste, se-
gue pelo lote ocupado por JoÃo SaNTa roSa daS MErcÊS cPf: 
165.709.602-53 – SÍTIO DO FUNCHÁ, com a seguinte distâncias 107,41m 
e azimute plano 278° 5’ 20’’ até o marco Woid-M-0045, de coordenada lat 
= 01° 31` 11,170” S e long = 47° 50` 40,059” W corpo d’água ou curso 
d’água; deste, segue pelo rio Muraiteua, com a seguinte distâncias 29,23m 
e azimute plano 40° 44’ 3’’ até o marco Woid-V-0155, de coordenada lat 
= 01° 31` 10,448” S e long = 47° 50` 39,443” W corpo d’água ou curso 
d’água; deste, segue pelo rio Muraiteua, com a seguinte distâncias 20,13m 
e azimute plano 30° 1’ 6’’ até o marco Woid-V-0156, de coordenada lat = 
01° 31` 09,880” S e long = 47° 50` 39,118” W corpo d’água ou curso 
d’água; deste, segue pelo rio Muraiteua, com a seguinte distâncias 38,49m 
e azimute plano 19° 3’ 52’’ até o marco Woid-V-0157, de coordenada lat 
= 01° 31` 08,695” S e long = 47° 50` 38,713” W corpo d’água ou curso 
d’água; deste, segue pelo rio Muraiteua, com a seguinte distâncias 36,38m 
e azimute plano 9° 37’ 16’’ até o marco Woid-V-0158, de coordenada lat 
= 01° 31` 07,527” S e long = 47° 50` 38,518” W corpo d’água ou curso 
d’água; deste, segue pelo rio Muraiteua, com a seguinte distâncias 50,37m 
e azimute plano 358° 21’ 37’’ até o marco Woid-V-0159, de coordenada 
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lat = 01° 31`05,888” S e long = 47° 50` 38,567” W corpo d’água ou 
curso d’água; deste, segue pelo rio Muraiteua, com a seguinte distâncias 
55,32m e azimute plano 2° 9’ 54’’ até o marco Woid-V-0160, de coorde-
nada lat = 01° 31` 04,088” S e long = 47° 50` 38,502” W corpo d’água 
ou curso d’água; deste, segue pelo rio Muraiteua, com a seguinte distân-
cias 39,15m e azimute plano 6° 42’ 13’’ até o marco Woid-V-0161, de 
coordenada lat = 01° 31` 02,822” S e long = 47° 50` 38,356” W corpo 
d’água ou curso d’água; deste, segue pelo rio Muraiteua, com a seguinte 
distâncias 19,66m e azimute plano 24° 13’ 5’’ até o marco Woid-V-0162, 
de coordenada lat = 01° 31` 02,238” S e long = 47° 50` 38,096” W cor-
po d’água ou curso d’água; deste, segue pelo rio Muraiteua, com a seguin-
te distâncias 29,55m e azimute plano 5° 54’ 29’’ até o marco Woid-V-0163, 
de coordenada lat = 01° 31` 01,281” S e long = 47° 50` 37,999” W 
corpo d’água ou curso d’água; deste, segue pelo rio Muraiteua, com a 
seguinte distâncias 39,92m e azimute plano 13° 9’ 5’’ até o marco Woid
-V-0164, de coordenada lat = 01° 31` 00,015” S e long = 47° 50` 
37,707” W corpo d’água ou curso d’água; deste, segue pelo rio Muraiteua, 
com a seguinte distâncias 33,74m e azimute plano 19° 10’ 32’’ até o mar-
co Woid-V-0165, de coordenada lat = 01° 30` 58,977” S e long = 47° 
50` 37,350” W corpo d’água ou curso d’água; deste, segue pelo rio Mu-
raiteua, com a seguinte distâncias 38,9m e azimute plano 358° 37’ 35’’ até 
o marco Woid-V-0166, de coordenada lat = 01° 30` 57,711” S e long = 
47° 50` 37,382” W corpo d’água ou curso d’água; deste, segue pelo rio 
Muraiteua, com a seguinte distâncias 30,38m e azimute plano 336° 42’ 24’’ 
até o marco Woid-V-0167, de coordenada lat = 01° 30` 56,803” S e long 
= 47° 50` 37,772” W corpo d’água ou curso d’água; deste, segue pelo rio 
Muraiteua, com a seguinte distâncias 160,95m e azimute plano 319° 41’ 
32’’ até o marco Woid-V-0168, de coordenada lat = 01° 30` 52,812” S e 
long = 47° 50` 41,146” W corpo d’água ou curso d’água; deste, segue 
pelo rio Muraiteua, com a seguinte distâncias 33,28m e azimute plano 
351° 22’ 31’’ até o marco Woid-V-0169, de coordenada lat = 01° 30` 
51,741” S e long = 47° 50` 41,309” W corpo d’água ou curso d’água; 
deste, segue pelo rio Muraiteua, com a seguinte distâncias 50,21m e 
azimute plano 6° 58’ 40’’ até o marco Woid-V-0170, de coordenada lat = 
01° 30` 50,118” S e long = 47° 50` 41,114” W corpo d’água ou curso 
d’água; deste, segue pelo rio Muraiteua, com a seguinte distâncias 69,61m 
e azimute plano 25° 40’ 51’’ até o marco Woid-V-0171, de coordenada lat 
= 01° 30` 48,074” S e long = 47° 50` 40,141” W corpo d’água ou curso 
d’água; deste, segue pelo rio Muraiteua, com a seguinte distâncias 
101,42m e azimute plano 32° 22’ 49’’ até o marco Woid-V-0172, de coor-
denada lat = 01° 30` 45,283” S e long = 47° 50` 38,388” W corpo 
d’água ou curso d’água; deste, segue pelo rio Muraiteua, com a seguinte 
distâncias 44,6m e azimute plano 48° 0’ 35’’ até o marco Woid-V-0173, de 
coordenada lat = 01° 30` 44,310” S e long = 47° 50` 37,317” W corpo 
d’água ou curso d’água; deste, segue pelo rio Muraiteua, com a seguinte 
distâncias 41,66m e azimute plano 11° 9’ 49’’ até o marco Woid-V-0174, 
de coordenada lat = 01° 30` 42,979” S e long = 47° 50` 37,058” W cor-
po d’água ou curso d’água; deste, segue pelo rio Muraiteua, com a seguin-
te distâncias 56,38m e azimute plano 351° 55’ 11’’ até o marco Woid
-V-0175, de coordenada lat = 01° 30` 41,162” S e long = 47° 50` 
37,317” W corpo d’água ou curso d’água; deste, segue pelo rio Muraiteua, 
com a seguinte distâncias 55,81m e azimute plano 341° 10’ 39’’ até o 
marco Woid-V-0176, de coordenada lat = 01° 30` 39,443” S e long = 
47° 50` 37,902” W corpo d’água ou curso d’água; deste, segue pelo rio 
Muraiteua, com a seguinte distâncias 54,49m e azimute plano 331° 30’ 49’’ 
até o marco Woid-V-0177, de coordenada lat = 01° 30` 37,885” S e long 
= 47° 50` 38,745” W corpo d’água ou curso d’água; deste, segue pelo rio 
Muraiteua, com a seguinte distâncias 49,35m e azimute plano 323° 58’ 8’’ 
até o marco Woid-Partindo do marco Woid-M-0054, de coordenada lat = 
01° 30` 24,530” S e long = 47° 49` 08,412” W cerca; deste, segue pelo 
lote ocupado por EVErSoN fraNciSco SoUSa dE liMa. cPf: 749.020.832-
72 SÍTio NoSSa SENHora dE aParEcida, com a seguinte distâncias 
34,68m e azimute plano 203° 37’ 20’’ até o marco E25-M-13850, de coor-
denada lat = 01° 30` 25,565” S e long = 47° 49` 08,860” W cerca; 
deste, segue pelo lote ocupado por EVErSoN fraNciSco SoUSa dE liMa. 
cPf: 749.020.832-72 SÍTio NoSSa SENHora dE aParEcida, com a se-
guinte distâncias 158,33m e azimute plano 211° 27’ 41’’ até o marco 
E25-M-13851, de coordenada lat = 01° 30` 29,966” S e long = 47° 49` 
11,527” W cerca; deste, segue pelo lote ocupado por EVErSoN fraNciS-
co SoUSa dE liMa. cPf: 749.020.832-72 SÍTio NoSSa SENHora dE 
aParEcida, com a seguinte distâncias 65,83m e azimute plano 122° 16’ 
59’’ até o marco Woid-M-0053, de coordenada lat = 01° 30` 31,108” S e 
long = 47° 49` 09,725” W linha ideal; deste, segue pelo lote ocupado por 
oScariNa da coNcEiÇÃo MEirElES cPf: 334.329.372-53 SiTio da oS-
cariNa, com a seguinte distâncias 558,64m e azimute plano 200° 55’ 21’’ 
até o marco Woid-M-0052, de coordenada lat = 01° 30` 48,106” S e long 
= 47° 49` 16,154” W linha ideal; deste, segue pelo lote ocupado por Eli-
ZEU da cUNHa MEirElES cPf: 129.353.102-25 SiTio Boa ESPEraNÇa, 
com a seguinte distâncias 205,59m e azimute plano 197° 13’ 55’’ até o 
marco Woid-M-0043, de coordenada lat = 01° 30` 54,502” S e long = 
47° 49` 18,115” W linha ideal; deste, segue pelo lote ocupado por rai-
MUNda dE caSTro MEirElES cPf: 396.235.642-87 SiTio MoNTE alE-
GrE, com a seguinte distâncias 207,17m e azimute plano 196° 26’ 13’’ até 
o marco Woid-M-0061, de coordenada lat = 01° 31` 00,974” S e long = 
47° 49` 20,002” W linha ideal; deste, segue pelo lote ocupado por SEBaS-
TiÃo MUNiZ cPf:373.503.152-87 SiTio BacaBEira, com a seguinte dis-
tâncias 182,47m e azimute plano 197° 6’ 58’’ até o marco Woid-M-0060, 
de coordenada lat = 01° 31` 06,654” S e long = 47° 49` 21,731” W linha 
ideal; deste, segue pelo lote ocupado por fraNciSco laMEira filHo cPf: 
139.961.422-34 SiTio laMEira, com a seguinte distâncias 127,89m e 
azimute plano 196° 44’ 32’’ até o marco Woid-M-0058, de coordenada lat 
= 01° 31` 10,643” S e long = 47° 49` 22,917” W linha ideal; deste, se-

gue pelo lote ocupado por alaci fErrEira dE SoUZa cPf: 583.872.692-
04 SiTio rEcrEio, com a seguinte distâncias 167,8m e azimute plano 
199° 47’ 47’’ até o marco Woid-M- 0057, de coordenada lat = 01° 31` 
15,786” S e long = 47° 49` 24,748” W Estrada; deste, segue pelo ramal 
Santa Maria, com a seguinte distâncias 98,39m e azimute plano 295° 17’ 
11’’ até o marco Woid-V-0001, de coordenada lat = 01° 31` 14,422”S e 
long = 47° 49` 27,628” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, 
com a seguinte distâncias 38,77m e azimute plano 296° 13’ 9’’ até o mar-
co Woid-V-0002, de coordenada lat = 01° 31` 13,866” S e long = 47° 
49` 28,754” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a se-
guinte distâncias 103,36m e azimute plano 301° 31’ 9’’ até o marco Woi-
d-V-0003, de coordenada lat = 01° 31` 12,111” S e long = 47° 49` 
31,607” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte 
distâncias 146,97m e azimute plano 293° 11’ 37’’ até o marco Woid
-V-0004, de coordenada lat = 01° 31` 10,233” S e long = 47° 49` 
35,980” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte 
distâncias 128,7 m e azimute plano 292° 55’ 54’’ até o marco Woid
-V-0005, de coordenada lat = 01° 31` 08,606” S e long = 47° 49` 
39,817” W Estrada; deste, segue pelo lote ocupado por ramal Santa Maria, 
com a seguinte distâncias 32,33m e azimute plano 296° 43’ 22’’ até o 
marco Woid-V-0006, de coordenada lat = 01° 31` 08,134” S e long = 
47° 49` 40,752” W Estrada; deste, segue pelo lote ocupado por ramal 
Santa Maria, com a seguinte distâncias 25,29m e azimute plano 317° 22’ 
14’’ até o marco Woid-V-0007, de coordenada lat = 01° 31` 07,529” S e 
long = 47° 49` 41,307” W Estrada; deste, segue pelo r ramal Santa Ma-
ria, com a seguinte distâncias 40,01 m e azimute plano 334° 18’ 8’’ até o 
marco Woid-V-0008, de coordenada lat = 01° 31` 06,356” S e long = 
47° 49` 41,870” W Estrada; deste, segue pelo lote ocupado por ramal 
Santa Maria, com a seguinte distâncias 44,53m e azimute plano 329° 43’ 
43’’ até o marco Woid-V-0009, de coordenada lat = 01° 31` 05,105” S e 
long = 47° 49` 42,598” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, 
com a seguinte distâncias 114,02m e azimute plano 330° 57’ 53’’ até o 
marco Woid-V-0010, de coordenada lat = 01° 31` 01,862” S e long = 
47° 49` 44,393” W Estrada; deste, segue pelo lote ocupado por ramal 
Santa Maria, com a seguinte distâncias 50m e azimute plano 331° 5’ 39’’ 
até o marco Woid-V-0011, de coordenada lat = 01° 31` 00,438” S e long 
= 47° 49` 45,177” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com 
a seguinte distâncias 47,2m e azimute plano 295° 56’ 8’’ até o marco 
WoidV- 0012, de coordenada lat = 01° 30` 59,768” S e long = 47° 49` 
46,551” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte 
distâncias 42,14m e azimute plano 288° 26’ 10’’ até o marco Woid
-V-0013, de coordenada lat = 01° 30` 59,336” S e long = 47° 49` 
47,845” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte 
distâncias 37,07m e azimute plano 288° 56’ 7’’ até o marco Woid-V-0014, 
de coordenada lat = 01° 30` 58,946” S e long = 47° 49` 48,980” W Es-
trada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 
48,34m e azimute plano 279° 13’ 26’’ até o marco Woid-V-0015, de coor-
denada lat = 01° 30` 58,696” S e long = 47° 49` 50,524” W Estrada; 
deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 53,77m e 
azimute plano 280° 59’ 1’’ até o marco Woid-V-0016, de coordenada lat 
= 01° 30` 58,365” S e long = 47° 49` 52,232” W Estrada; deste, segue 
pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 51,44 m e azimute 
plano 294° 40’ 48’’ até o marco Woid-V-0017, de coordenada lat = 01° 
30` 57,668” S e long = 47° 49` 53,745” W Estrada; deste, segue pelo 
ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 46,5m e azimute plano 310° 
52’ 17’’ até o marco Woid-V-0018, de coordenada lat = 01° 30` 56,679” 
S e long = 47° 49` 54,884” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa 
Maria, com a seguinte distâncias 49,52m e azimute plano 315° 13’ 45’’ até 
o marco Woid-V-0019, de coordenada lat = 01° 30` 55,536” S e long = 
47° 49` 56,014” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a 
seguinte distâncias 51,08 m e azimute plano 317° 7’ 34’’ até o marco Woi-
d-V-0020, de coordenada lat = 01° 30` 54,319” S e long = 47° 49` 
57,140” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte 
distâncias 43,63m e azimute plano 320° 8’ 43’’ até o marco Woid-V-0021, 
de coordenada lat = 01° 30` 53,230” S e long = 47° 49` 58,046” W Es-
trada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 
45,14m e azimute plano 320° 34’ 47’’ até o marco Woid-V-0022, de coor-
denada lat = 01° 30` 52,096” S e long = 47° 49` 58,975” W Estrada; 
deste, segue pelo lote ocupado por ramal Santa Maria, com a seguinte 
distâncias 35,7 m e azimute plano 314° 7’ 55’’ até o marco Woid-V-0023, 
de coordenada lat = 01° 30` 51,288” S e long = 47° 49` 59,805” W Es-
trada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 
46,73m e azimute plano 294° 5’ 28’’ até o marco Woid-V-0024, de coor-
denada lat = 01° 30` 50,669” S e long = 47° 50` 01,186” W Estrada; 
deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 56,8m e 
azimute plano 289° 1’ 2’’ até o marco Woid-V-0025, de coordenada lat = 
01° 30` 50,069” S e long = 47° 50` 02,924” W Estrada; deste, segue pelo 
ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 45,87 m e azimute plano 
301° 58’ 27’’ até o marco Woid-V-0026, de coordenada lat = 01° 30` 
49,280” S e long = 47° 50` 04,184” W Estrada; deste, segue pelo ramal 
Santa Maria, com a seguinte distâncias 98,68m e azimute plano 303° 48’ 
49’’ até o marco Woid-V-0027, de coordenada lat = 01° 30` 47,496” S e 
long = 47° 50` 06,839” W Estrada; deste, segue pelo lote ocupado por 
ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 50,38m e azimute plano 
308° 26’ 43’’ até o marco Woid-V-0028, de coordenada lat = 01° 30` 
46,478” S e long = 47° 50` 08,117” W Estrada; deste, segue pelo ramal 
Santa Maria, com a seguinte distâncias 41,89 m e azimute plano 313° 38’ 
59’’ até o marco Woid-V-0029, de coordenada lat = 01° 30` 45,538” S e 
long = 47° 50` 09,099” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, 
com a seguinte distâncias 40,5m e azimute plano 293° 44’ 19’’ até o mar-
co Woid-V-0030, de coordenada lat = 01° 30` 45,009” S e long = 47° 
50` 10,299” W Estrada; deste, segue pelo lote ocupado por ramal Santa 



62  diário oficial Nº 34.897 Sexta-feira, 18 DE MARÇO DE 2022

Maria, com a seguinte distâncias 51,72m e azimute plano 297° 31’ 26’’ até 
o marco Woid-V-0031, de coordenada lat = 01° 30` 44,233” S e long = 
47° 50` 11,784” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a 
seguinte distâncias 128,16m e azimute plano 300° 5’ 46’’ até o marco 
Woid-V-0032, de coordenada lat = 01° 30` 42,146” S e long = 47° 50` 
15,374” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte 
distâncias 163,67m e azimute plano 326° 11’ 9’’ até o marco Woid
-V-0033, de coordenada lat = 01° 30` 37,723” S e long = 47° 50` 
18,327” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte 
distâncias 48,33m e azimute plano 325° 12’ 37’’ até o marco Woid
-V-0034, de coordenada lat = 01° 30` 36,432” S e long = 47° 50` 
19,221” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte 
distâncias 139,47m e azimute plano 321° 25’ 53’’ até o marco Woid
-V-0035, de coordenada lat = 01° 30` 32,886” S e long = 47° 50` 
22,039” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte 
distâncias 18,59m e azimute plano 315° 54’ 30’’ até o marco Woid
-V-0036, de coordenada lat = 01° 30` 32,452” S e long = 47° 50` 
22,458” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte 
distâncias 33,1m e azimute plano 309° 41’ 21’’ até o marco Woid-V-0037, 
de coordenada lat = 01° 30` 31,765” S e long = 47° 50` 23,283” W Es-
trada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 
28,53m e azimute plano 326° 5’ 13’’ até o marco Woid-V-0038, de coor-
denada lat = 01° 30` 30,995” S e long = 47° 50` 23,799” W Estrada; 
deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 18,11m e 
azimute plano 344° 50’ 49’’ até o marco Woid-V-0039, de coordenada lat 
= 01° 30` 30,426” S e long = 47° 50` 23,953” W Estrada; deste, segue 
pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 103,64m e azimute 
plano 359° 44’ 29’’ até o marco Woid-V-0040, de coordenada lat = 01° 
30` 27,052” S e long = 47° 50` 23,973” W Estrada; deste, segue pelo 
ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 17,48m e azimute plano 
358° 58’ 6’’ até o marco Woid-M-0051, de coordenada lat = 01° 30` 
26,483” S e long = 47° 50` 23,984” W linha ideal; deste, segue pelo lote 
ocupado por Maria daS GraÇaS loPES dE JESUS cPf: 279.903.462-49 
– SÍTIO DA GRAÇA, com a seguinte distâncias 2.336,81m e azimute plano 
88° 36’ 45’’ até o marco Woid-M-0054 ponto inicial da descrição deste 
perímetro. Todas as coordenada aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema 
Geográfica, referenciadas ao Meridiano Central nº 45°00’, fuso -23, tendo 
como datum o SirGaS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perí-
metro foram calculados no plano de projeção Geográfica. Partindo do mar-
co Woid-V-0041, de coordenada lat = 01° 30` 32,397” S e long = 47° 
50` 23,538” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a se-
guinte distâncias 25,72m e azimute plano 129° 42’ 2’’ até o marco Woid
-V-0042, de coordenada lat = 01° 30` 32,931” S e long = 47° 50` 
22,897” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte 
distâncias 16,49m e azimute plano 135° 53’ 5’’ até o marco Woid-V-0043, 
de coordenada lat = 01° 30` 33,316” S e long = 47°v50` 22,525” W 
Estrada; deste, segue pelo Santa Maria, com a seguinte distâncias 137,89m 
e azimute planov141° 26’ 1’’ até o marco Woid-V-0044, de coordenada 
lat = 01° 30` 36,822” S e long = 47° 50` 19,739” W Estrada; deste, 
segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 47,51m e azimu-
te plano 145° 12’ 11’’ até o marco Woid-V-0045, de coordenada lat = 01° 
30` 38,091” S e long = 47° 50` 18,860” W Estrada; deste, segue pelo 
ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 168,11m e azimute plano 
146° 11’ 13’’ até o marco Woid-V-0046, de coordenada lat = 01° 30` 
42,634” S e long =v47° 50` 15,827” W Estrada; deste, segue pelo ramal 
Santa Maria, com a seguinte distâncias 133,23m e azimute planov120° 6’ 
5’’ até o marco Woid-V-0047, de coordenada lat = 01° 30` 44,804” S e 
long = 47° 50` 12,095” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, 
com a seguinte distâncias 52,83m e azimute plano 117° 30’ 9’’ até o mar-
co Woid-V-0048, de coordenada lat = 01° 30` 45,596” S e long = 47° 
50` 10,578” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a se-
guinte distâncias 37,66m e azimute plano 113° 44’ 23’’ até o marco Woi-
d-V-0049, de coordenada lat = 01° 30` 46,088” S e long = 47° 50` 
09,462” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte 
distâncias 39,28m e azimute plano 133° 41’ 36’’ até o marco Woid
-V-0050, de coordenada lat = 01° 30` 46,970” S e long = 47° 50` 
08,542” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte 
distâncias 52,1m e azimute plano 128° 25’ 3’’ até o marco Woid-V-0051, 
de coordenada lat = 01° 30` 48,022” S e long = 47° 50` 07,220” W Es-
trada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 
99,79m e azimute plano 123° 48’ 41’’ até o marco Woid-V-0052, de coor-
denada lat = 01° 30` 49,826” S e long = 47° 50` 04,535” W Estrada; 
deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 48,47m e 
azimute plano 121° 59’ 27’’ até o marco Woid-V-0053, de coordenada lat 
= 01° 30` 50,660” S e long = 47° 50` 03,204” W Estrada; deste, segue 
pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 58,23m e azimute pla-
no 109° 0’ 43’’ até o marco Woid-V-0054, de coordenada lat = 01° 30` 
51,275” S e long = 47° 50` 01,422” W Estrada; deste, segue pelo ramal 
Santa Maria, com a seguinte distâncias 42,29m e azimute plano 114° 4’ 
49’’ até o marco Woid-V-0055, de coordenada lat = 01° 30` 51,835” S e 
long = 47° 50` 00,172” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, 
com a seguinte distâncias 31,05m e azimute plano 134° 8’ 16’’ até o mar-
co Woid-V-0056, de coordenada lat = 01° 30` 52,538” S e long = 47° 
49` 59,450” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a se-
guinte distâncias 44,09m e azimute plano 140° 36’ 5’’ até o marco Woid
-V-0057, de coordenada lat = 01° 30` 53,646” S e long = 47° 49` 
58,543” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte 
distâncias 44,21m e azimute plano 140° 6’ 14’’ até o marco Woid-V-0058, 
de coordenada lat = 01° 30` 54,749” S e long = 47° 49` 57,624” W Es-
trada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 
51,93m e azimute plano 137° 9’ 43’’ até o marco Woid-V-0059, de coor-

denada lat = 01° 30` 55,987” S e long = 47° 49` 56,480” W Estrada; 
deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 50,64m e 
azimute plano 135° 14’ 48’’ até o marco Woid-V-0060, de coordenada lat 
= 01° 30` 57,156” S e long = 47° 49` 55,325” W Estrada; deste, segue 
pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 50,11m e azimute pla-
no 130° 50’ 14’’ até o marco Woid-V-0061, de coordenada lat = 01° 30` 
58,221” S e long = 47° 49` 54,097” W Estrada; deste, segue pelo ramal 
Santa Maria, com a seguinte distâncias 56,68m e azimute plano 114° 42’ 
35’’ até o marco Woid-V-0062, de coordenada lat = 01° 30` 58,990” S e 
long = 47° 49` 52,430” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, 
com a seguinte distâncias 56,44m e azimute plano 100° 58’ 9’’ até o mar-
co Woid-V-0063, de coordenada lat = 01° 30` 59,337” S e long = 47° 
49` 50,637” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a se-
guinte distâncias 46,99m e azimute plano 99° 13’ 21’’ até o marco Woid
-V-0064, de coordenada lat = 01° 30` 59,580” S e long = 47° 49` 
49,136” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte 
distâncias 35,43m e azimute plano 108° 53’ 49’’ até o marco Woid
-V-0065, de coordenada lat = 01° 30` 59,952” S e long = 47° 49` 
48,051” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte 
distâncias 40,91m e azimute plano 108° 27’ 51’’ até o marco Woid
-V-0066, de coordenada lat = 01° 31` 00,372” S e long = 47° 49` 
46,795” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte 
distâncias 39,57m e azimute plano 115° 56’ 45’’ até o marco Woid
-V-0067, de coordenada lat = 01° 31` 00,934” S e long = 47° 49` 
45,643” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte 
distâncias 43,67m e azimute plano 151° 7’ 34’’ até o marco Woid-V-0068, 
de coordenada lat = 01° 31` 02,178” S e long = 47° 49` 44,959” W Es-
trada; deste, segue pelo lote ocupado por ramal Santa Maria, com a se-
guinte distâncias 114,28m e azimute plano 150° 56’ 58’’ até o marco Woi-
d-V-0069, de coordenada lat = 01° 31` 05,428” S e long = 47° 49` 
43,159” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte 
distâncias 43,95m e azimute plano 149° 45’ 9’’ até o marco Woid-V-0070, 
de coordenada lat = 01° 31` 06,663” S e long = 47° 49` 42,441” W Es-
trada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 
42,2m e azimute plano 154° 17’ 29’’ até o marco Woid-V-0071, de coor-
denada lat = 01° 31` 07,900” S e long = 47° 49` 41,847” W Estrada; 
deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 31,87m e 
azimute plano 137° 19’ 51’’ até o marco Woid-V-0072, de coordenada lat 
= 01° 31` 08,662” S e long = 47° 49` 41,147” W Estrada; deste, segue 
pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 36,63m e azimute pla-
no 116° 44’ 25’’ até o marco Woid-V-0073, de coordenada lat = 01° 31` 
09,197” S e long = 47° 49` 40,088” W Estrada; deste, segue pelo ramal 
Santa Maria, com a seguinte distâncias 129,34m e azimute plano 112° 55’ 
52’’ até o marco Woid-V-0074, de coordenada lat = 01° 31` 10,832” S e 
long = 47° 49` 36,232” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, 
com a seguinte distâncias 145,46m e azimute plano 113° 11’ 50’’ até o 
marco Woid-V-0075, de coordenada lat = 01° 31` 12,691” S e long = 
47° 49` 31,904” W Estrada; deste, segue pelo lote ocupado por ramal 
Santa Maria, com a seguinte distâncias 102,85m e azimute plano 121° 30’ 
49’’ até o marco Woid-V-0076, de coordenada lat = 01° 31` 14,437” S e 
long = 47° 49` 29,065” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, 
com a seguinte distâncias 39,87m e azimute plano 116° 13’ 38’’ até o 
marco Woid-V-0077, de coordenada lat = 01° 31` 15,009” S e long = 
47° 49` 27,907” W linha ideal; deste, segue pelo lote ocupado por alaci 
fErrEira dE SoUZa cPf: 583.872.692-04 SiTio rEcrEio, com a seguin-
te distâncias 100,45m e azimute plano 114° 30’ 11’’ até o marco Woid
-M-0056, de coordenada lat = 01° 31` 16,361” S e long = 47° 49` 
24,948” W linha ideal; deste, segue pelo lote ocupado por JoÃo SaNTa 
roSa daS MErcÊS cPf: 165.709.602-53 - SÍTio do fUNcHá, com a se-
guinte distâncias 291,36m e azimute plano 198° 44’ 46’’ até o marco Woi-
d-M-0055, de coordenada lat = 01° 31` 25,348” S e long = 47° 49` 
27,964” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte 
distâncias 2.145,18m e azimute plano 281° 18’ 7’’ até o marco Woid
-M-0047, de coordenada lat = 01° 31` 11,761” S e long = 47° 50` 
36,036” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte 
distâncias 27,21m e azimute plano 17° 19’ 56’’ até o marco Woid-V-0078, 
de coordenada lat = 01° 31` 10,915” S e long = 47° 50` 35,775” W Es-
trada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 
14,14m e azimute plano 5° 43’ 51’’ até o marco Woid-V-0079, de coorde-
nada lat = 01° 31` 10,457” S e long = 47° 50` 35,730” W Estrada; des-
te, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 16,95m e 
azimute plano 3° 19’ 27’’ até o marco Woid-V-0080, de coordenada lat = 
01° 31` 09,906” S e long = 47° 50` 35,699” W Estrada; deste, segue pelo 
ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 20m e azimute plano 3° 27’ 
2’’ até o marco Woid-V-0081, de coordenada lat = 01° 31` 09,256” S e 
long = 47° 50` 35,661” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, 
com a seguinte distâncias 17,63m e azimute plano 353° 20’ 14’’ até o 
marco Woid-V-0082, de coordenada lat = 01° 31` 08,686” S e long = 
47° 50`35,728” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a 
seguinte distâncias 36,63m e azimute plano 348° 41’ 38’’ até o marco 
Woid-V-0083, de coordenada lat = 01° 31` 07,517” S e long = 47° 50` 
35,962” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte 
distâncias 18,62m e azimute plano 347° 2’ 53’’ até o marco Woid-V-0084, 
de coordenada lat = 01° 31` 06,925” S e long = 47° 50` 36,091” W Es-
trada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 
22,24m e azimute plano 0° 14’ 34’’ até o marco Woid-V-0085, de coorde-
nada lat = 01° 31` 06,201” S e long = 47° 50` 36,089” W Estrada; des-
te, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 21,51m e 
azimute plano 6° 31’ 7’’ até o marco Woid-V-0086, de coordenada lat = 
01° 31` 05,505” S e long = 47° 50` 36,011” W Estrada; deste, segue pelo 
ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 27,34m e azimute plano 6° 
18’ 50’’ até o marco Woid-V-0087, de coordenada lat = 01° 31` 04,620” 
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S e long = 47° 50` 35,915” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa 
Maria, com a seguinte distâncias 7,24m e azimute plano 358° 20’ 13’’ até 
o marco Woid-V-0088, de coordenada lat = 01° 31` 04,059” S e long = 
47° 50` 35,932” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a 
seguinte distâncias 19,98m e azimute plano 357° 36’ 4’’ até o marco Woi-
d-V-0089, de coordenada lat = 01° 31` 03,409” S e long = 47° 50` 
35,960” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte 
distâncias 27,16m e azimute plano 5° 42’ 2’’ até o marco Woid-V-0090, de 
coordenada lat = 01° 31` 02,529” S e long = 47° 50` 35,874” W Estrada; 
deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 24,39m e 
azimute plano 15° 53’ 46’’ até o marco Woid-V-0091, de coordenada lat 
= 01° 31` 01,765” S e long = 47° 50` 35,659” W Estrada; deste, segue 
pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 22,31m e azimute pla-
no 30° 5’ 38’’ até o marco Woid-V-0092, de coordenada lat = 01° 31` 
01,136” S e long = 47° 50` 35,298” W Estrada; deste, segue pelo ramal 
Santa Maria, com a seguinte distâncias 119,21m e azimute plano 3° 15’ 
53’’ até o marco Woid-V-0093, de coordenada lat = 01° 30` 57,261” S e 
long = 47° 50` 35,084” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, 
com a seguinte distâncias 29,14m e azimute plano 12° 20’ 2’’ até o marco 
Woid-V-0094, de coordenada lat = 01° 30` 56,334” S e long = 47° 50` 
34,884” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte 
distâncias 29,06m e azimute plano 21° 9’ 6’’ até o marco Woid-V-0095, de 
coordenada lat = 01° 30` 55,451” S e long = 47° 50` 34,546” W Estrada; 
deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 30,74m e 
azimute plano 29° 48’ 26’’ até o marco Woid-V-0096, de coordenada lat 
= 01° 30` 54,582” S e long = 47° 50` 34,053” W Estrada; deste, segue 
pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 64m e azimute plano 
15° 1’ 51’’ até o marco Woid-V-0097, de coordenada lat = 01° 30` 
52,569” S e long = 47° 50`33,519” W Estrada; deste, segue pelo ramal 
Santa Maria, com a seguinte distâncias 15,2m e azimute plano 0° 12’ 0’’até 
o marco Woid-V-0098, de coordenada lat = 01° 30` 52,074” S e long = 
47° 50` 33,518” W Estrada; deste, segue pelo lote ocupado por ramal 
Santa Maria, com a seguinte distâncias 27,43m e azimute plano 0° 12’ 45’’ 
até o marco Woid-V-0099, de coordenada lat = 01° 30` 51,181” S e long 
= 47° 50` 33,516” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com 
a seguinte distâncias 40,77m e azimute plano 4° 7’ 37’’ até o marco Woi-
d-V-0100, de coordenada lat = 01° 30` 49,857” S e long = 47° 50` 
33,423” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte 
distâncias 43,61m e azimute plano 3° 46’ 53’’ até o marco Woid-V-0101, 
de coordenada lat = 01° 30` 48,440” S e long = 47° 50` 33,332” W Es-
trada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 
32,33m e azimute plano 1° 40’ 20’’ até o marco Woid-V-0102, de coorde-
nada lat = 01° 30` 47,388” S e long = 47° 50` 33,303” W Estrada; des-
te, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 42,01m e 
azimute plano 8° 45’ 34’’ até o marco Woid-V-0103, de coordenada lat = 
01° 30` 46,036” S e long = 47° 50` 33,098” W Estrada; deste, segue pelo 
ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 0,26m e azimute plano 10° 
8’ 37’’ até o marco Woid-V-0104, de coordenada lat = 01° 30` 44,425” S 
e long = 47° 50` 32,814” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Ma-
ria, com a seguinte distâncias 44,03m e azimute plano 1° 31’ 54’’ até o 
marco Woid-V-0105, de coordenada lat = 01° 30` 42,992” S e long = 
47° 50` 32,778” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a 
seguinte distâncias 30,69m e azimute plano 11° 52’ 56’’ até o marco oid
-V-0106, de coordenada lat = 01° 30` 42,014” S e long = 47° 50` 
32,575” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte 
distâncias 28,83m e azimute plano 36° 44’ 54’’ até o marco Woid-V-0107, 
de oordenada lat = 01° 30` 41,261” S e long = 47° 50` 32,018” W Estra-
da; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 
35,39m e azimute plano 49° 51’ 24’’ até o marco Woid-V-0108, de coor-
denada lat = 01° 30` 40,517” S e long = 47° 50` 31,144” W Estrada; 
deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 37,44m e 
azimute plano 48° 56’ 10’’ até o marco Woid-V-0109, de coordenada lat 
= 01° 30` 39,715” S e long = 47° 50` 30,232” W Estrada; deste, segue 
pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 31,55m e azimute pla-
no 45° 15’ 56’’ até o marco Woid-V-0110, de coordenada lat = 01° 30` 
38,991” S e long = 47° 50` 29,508” W Estrada; deste, segue pelo ramal 
Santa Maria, com a seguinte distâncias 146,57m e azimute plano 41° 9’ 
56’’ até o marco Woid-V-0111, de coordenada lat = 01° 30` 35,394” S e 
long = 47° 50` 26,392” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, 
com a seguinte distâncias 22,05m e azimute plano 42° 15’ 49’’ até o mar-
co Woid-V-0112, de coordenada lat = 01° 30` 34,862” S e long = 47° 
50` 25,913” W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a se-
guinte distâncias 62,45m e azimute plano 44° 11’ 10’’ até o marco Woid
-V-0113, de coordenada lat = 01° 30` 33,402” S e long = 47° 50` 24,507” 
W Estrada; deste, segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 
30,86m e azimute plano 45° 59’ 37’’ até o marco Woid-V-0114, de coorde-
nada lat = 01° 30` 32,703” S e long = 47° 50` 23,790” W Estrada; deste, 
segue pelo ramal Santa Maria, com a seguinte distâncias 12,21m e azimute 
plano 39° 44’ 5’’ até o marco Woid-V-0041 ponto inicial da descrição deste 
perímetro. Todas as coordenada aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas nos sistema Ge-
ográfica, referenciadas ao Meridiano Central nº 45°00’, fuso -23, tendo como 
datum o SirGaS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro 
foram calculados no plano de projeção Geográfica.

Belém (Pa.), 17 de março de 2022
Bruno Yoheiji Kono ramos
PrESidENTE do iTErPa

Protocolo: 773324
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
NÚcLeo de GereNciaMeNto do ParÁ rUraL
aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: Pregão eletrônico n° 04/2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaQUiNárioS aGrÍcolaS, iMPlEMENToS aGrÍ-
colaS E VEÍcUlo PESado.
responsável pelo certame: francisco fabricio Glins de araújo
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data de abertura:30/03/2022
Hora da abertura: 10:00 horas (horário de Brasília)
orçamento:
Programa de Trabalho nº 1297
fonte de recurso 6101
Natureza da despesa 449052
Nota de Empenho 2020NE801363
ordenador de despesa: fEliPE coElHo PicaNÇo
o texto integral do presente Edital, bem como seus anexos, estará disponí-
vel nos sites: www.comprasgovernamentais.gov.br, www.comprasnet.gov.
br e www.pararural.pa.gov.br a partir do dia 17/03/2022.
fEliPE coElHo PicaNÇo
GErENTE EXEcUTiVo

Protocolo: 772999

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 1140/2022:
BENEficiário: JoSE fErrEira NoBrE JUNior; Matrícula: 5870364;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte: 
0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento para aquisições de 
materiais diversos de consumo, para suprir as necessidades da Gerência 
de castanhal.Elemento de despesa / Valor: 339030/r$ 3.000,00;Prazo de 
aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordena-
dor de despesas: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 772973
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 1137/2022:
BENEficiário: SaNdra PErEira da SilVa; Matrícula: 6403722;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte: 0261;ob-
jetivo: realizar despesas de pronto pagamento para aquisições de materiais 
diversos de consumo, para suprir as necessidades da Gerência regional de São 
Geraldo do araguaia.Elemento de despesa / Valor: 339030/r$ 3.000,00;Pra-
zo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.orde-
nador de despesas: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 772954
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 1126/2022:
BENEficiário: carloS WilSoN SaNTiaGo carNEiro; Matrícula: 
57223365;função:20agricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 
8706;fonte: 0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento de 
prestação de serviço de pessoa jurídica e passagem, despesas com loco-
moção para atender as necessidades da UlSa de Tomé açú; Elemento de 
despesa / Valor: 339033/39/r$ 2.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 
60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 772929
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 1127/2022:
BENEficiário: Maria JoSE lENa corrÊa TaVarES; Matrícula: 
54186915;função: 20agricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 
8706;fonte: 0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento de 
prestação de serviço de pessoa jurídica e aquisições de materiais diversos 
de consumo, para atender as necessidades da Gerência de Classificação 
Vegetal e Identificação Florestal.Elemento de Despesa / Valor: 339039/ 
r$ 3.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas 
(em dia): 15.ordenador de despesas: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 772932
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 1153/2022:
BENEficiário: MarlUcE corrEa BroNZE; Matrícula: 54180265;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 
0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento de serviço de 
pessoa jurídica para atender as necessidades da Gerência de Educação 
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Sanitária.Elemento de despesa / Valor: 339039 / r$ 3.000,00 ;Prazo de 
aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordena-
dor de despesas: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 773035
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 1158/2022:
BENEficiário: KariNNY fErrEira caMPoS; Matrícula: 57224168;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fon-
te:0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento de prestação de 
serviço de pessoa jurídica, pessoa física e aquisições de materiais diversos 
de consumo, para atender as necessidades da gerência de Marabá.Elemen-
to de despesa / Valor: 339030/36/39/47/ r$ 2.500,00;Prazo de aplicação 
(em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de des-
pesas:alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 773077
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 1156/2022:
BENEficiário: Elda SoraYa do NaSciMENTo MarTiNS; Matrícu-
la: 6403139;função:20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 
8338;fonte:0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento de 
prestação de serviço de passagem e despesas com locomoção e pronto 
pagamento de prestação de serviço de pessoa jurídica para atender as 
necessidades da diretoria Geral.Elemento de despesa / Valor: 339033/39 / 
r$ 6.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas 
(em dia): 15.ordenador de despesas:
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 773069
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 1161/2022
BENEficiário: GarEZa caldaS dE MaraES; Matrícula: 57216853;fun-
ção: 20 agricultura; Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 
0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento de prestação de 
serviço de pessoa jurídica, para atender as necessidades da Gerência 
de contratos e aquisições. Elemento de despesa / Valor: 339039 / r$ 
3.000,00; Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas 
(em dia): 15.ordenador de despesas: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 773170

.

.

diÁria
.

Portaria: 1154/2022
Objetivo: Qualificar os profissionais com conhecimentos e procedimentos 
quanto às principais doenças de importância econômico-sanitárias e de 
notificação obrigatória, orientação sobre as ações e diretrizes dos diversos 
programas sanitários e setores técnicos da deesa animal estabelecidos 
pelo MaPa no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: TailÂNdia/Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 6403360/JoÃo PaU-
lo doS SaNToS (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEri-
Nário) / 5,5 diáriaS / 13/03/2022 a 18/03/2022.ordenador: JaMir JU-
Nior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 773043
Portaria: 1159/2022
objetivo: fiscalização da PorTaria 1332/2020 em 10 propriedades 
produtoras de pimenta no município.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: MaraBá/Pa destino: iTUPiraNGa/Pa Servidor: 
57189977/EliaNa claUdia oliVEira ViaNa (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 21/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 773067
Portaria: 1155/2022
objetivo: realizar fiscalização em 12 revendas de agrotóxicos na sede 
e agrovilas do município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: ViTÓria do XiNGU/Pa destino: aNaPU/Pa Servidor: 5888158/
caSSio Polla (fiScal ESTadUal aGroPEcUário)/ 4,5 diáriaS / 
14/03/2022 a 18/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 773063
Portaria: 1131/2022
objetivo: realizar o levantamento de detecção da Mosca da carambola no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTo aN-
TÔNio do TaUá/Pa destino: colarES/Pa Servidor: 57188614 / HElSoN 
JoSE da coSTa NaSciMENTo (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 0,5 diária / 
31/03/2022 a 31/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 772933
Portaria: 1125/2022
Objetivo: Realizar inspeções fitossanitárias em lavouras de soja, em 10 pro-
priedades no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: rEdENÇÃo/Pa destino: SaNTa Maria daS BarrEiraS/Pa Servidor: 
5869684/ adra daVid aNToNio (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS 
/14/03/2022 a 18/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 772922
Portaria: 1123/2022
objetivo: Prestar apoio em ação promovida em parceria entre adepará e 
Prefeitura de anapú para acompanhamento de cadastro de produtores de 
cacau do município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
alTaMira/Pa destino: aNaPU/Pa Servidor: 5648106/ GriMaldi lUiZ Ma-
fra (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 07/03/2022 a 11/03/2022.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 772911
Portaria: 1124/2022
Objetivo: Realizar inspeção e fiscalização em agroindústrias.Fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: alTaMira, 

aNaPU, BraSil NoVo, MEdicilÂNdia/Pa Servidor: 5950874/ Jair doS 
SaNToS BaHia (GErENTE) / 6,5 diáriaS / 20/03/2022 a 26/03/2022.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 772912
Portaria: 1134/2022
objetivo: realizar monitoramento de armadilhas da mosca da carambola.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: cUrraliNHo/Pa 
destino: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa/Pa Servidor: 5939070/ arNaldo 
PaNToJa doS SaNToS filHo (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 1,5 diá-
ria / 10/03/2022 a 11/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 772949
Portaria: 1136/2022
objetivo: levantamento de detecção da Mosca da carambola. fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: iGaraPÉ-aÇU/Pa destino: 
MaGalHÃES BaraTa, MaracaNÃ/Pa Servidor: 54187171/ fraNciSco 
rodriGUES MoNTEiro (aUXiliar dE caMPo) / 1,5 diária / 16/03/2022 
a 17/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 772946
Portaria: 1133/2022
objetivo: realizar laudo de Vistoria em estabelecimentos defensivos 
agrícolas.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo 
GEraldo do araGUaia/Pa destino: BrEJo GraNdE do araGUaia/Pa 
Servidor: 5871042/ fáBio alaN QUEiroZ corrÊa (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária / 17/03/2022 
a 18/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 772943
Portaria: 1129/2022
objetivo: realizar o levantamento de detecção da Mosca da carambola no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTo aN-
TÔNio do TaUá/Pa destino: colarES/Pa Servidor: 57188614 / HElSoN 
JoSE da coSTa NaSciMENTo (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 0,5 diária / 
18/03/2022 a 18/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 772925
Portaria: 1128/2022
objetivo: realizar ações de controle da praga quarentenária Bactrocera 
carambolae (mosca da carambola).fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149.origem: SalVaTErra/Pa destino; SaNTa crUZ do arari/Pa.
Servidor: 5861608/iVal NaZarENo PorTal da coSTa (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 29/03/2022 a 31/03/2022.ordenador: lU-
cioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 772936
Portaria: 1132/2022
objetivo: realizar monitoramento de armadilhas da mosca da carambola.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BrEVES/Pa desti-
no: aNaJáS/Pa Servidor: 5942399/iÊda rodriGUES da SilVa (aUXiliar 
dE caMPo) / 2,5 diáriaS / 14/03/2022 a 16/03/2022. ordenador: lU-
cioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 772937
Portaria: 1121/2022
objetivo: realizar ação técnica e administrativa nas Gerencia regional de 
Xingura, com a realização de vistoria em propriedade com possível indí-
cios de irregularidades, e posteriormente realizar a atualização cadastral 
dos produtores e das propriedades e regularização do rebanho no sistema 
SiaPEc nos municípios. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.
origem: JacUNdá/Pa destino: BaNNacH, rio Maria, XiNGUara/Pa.Ser-
vidor: 57234545/rodriGo aNToNio MoNTEiro da SilVa (aGENTE dE 
dEfESa aGroPEcUária) / 10,5 diáriaS / 06/03/2022 a 16/03/2022.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 772900
Portaria: 1122/2022  
objetivo: realizar ação técnica e administrativa nas Gerencia regional de 
Xingura, com a realização de vistoria em propriedade com possível indícios 
de irregularidades, e posteriormente realizar a atualização cadastral dos 
produtores e das propriedades e regularização do rebanho no sistema 
SiaPEc nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149. 
origem: iNHaNGaPi/Pa destino: BaNNacH, rio Maria, XiNGUara/
Pa Servidor: 55588125/ JoYlSoN BENTES caNTo (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 10,5 diáriaS/ 06/03/2022 a 
16/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 772905
Portaria: 1135/2022
objetivo: realizar levantamento de detecção da Mosca da carambola no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TErra 
alTa/Pa destino: cUrUÇá,MaraPaNiM,SÃo JoÃo da PoNTa/Pa Servidor: 
54188793/ BrUNo EVEr oliVEira cHUcrE (aGENTE dE dEfESa aGro-
PEcUária) / 2,5 diáriaS / 14/03/2022 a 16/03/2022. ordenador: lUcio-
Nila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 772953
Portaria: 1138/2022
objetivo: “realizar Vistoria Técnica em estabelecimento com vistas ao re-
gistro no SiE e reunião com equipe técnica da Prefeitura local”.fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: coN-
cEiÇÃo do araGUaia/Pa Servidor: 57223132/SElMa daMaScENo da 
cUNHa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 
2,5 diáriaS / 02/03/2022 a 04/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 772961
Portaria: 1139/2022
objetivo: realizar curso de capacitação de novos agentes vacinadores con-
tra brucelose em propriedade rural localizada no município.fundamento 
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legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: aUrora do Pará/Pa destino: 
MÃE do rio/Pa Servidor: 5311841/HUGo filiPE rodriGUES MElo (fiS-
cal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 0,5 diária / 
08/03/2022 a 08/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 772966
Portaria: 1141/2022
objetivo: realizar vigilância ativa e atualização cadastral em 15 proprieda-
des rurais com bovinos, ovinos, caprinos, eqüídeos e suínos consideradas 
de risco e escolha aleatória sob critérios dos programas sanitários no res-
pectivo município, bem como realizar busca a inadimplentes da 2ª etapa 
2021 contra brucelose nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: iGaraPÉ-aÇU/Pa destino: MaGalHÃES Bara-
Ta,MaracaNÃ,MaraPaNiM/Pa Servidor: 57173463/ SidNEY rodriGUES 
loBo (TÉcNico aGrÍcola) / 3,5 diáriaS / 07/03/2022 a 10/03/2022.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 772978
Portaria: 1142/2022
objetivo: realizar vigilância ativa, atualização e inspeção para renovação 
de registro em 4 granjas e inspeção e cadastramento de 02 produções de 
aqüicultura no respectivo município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: iGaraPÉ-aÇU/Pa destino: SÃo fraNciSco do Pará/
Pa Servidor: 54186897/WilSoN roGErio rodriGUES doS SaNToS (MÉ-
dico VETEriNário) / 1,5 diária/ 24/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 772982
Portaria: 1144/2022
objetivo: realizar busca de inadimplentes da campanha de vacinação con-
tra febre aftosa etapa NoVEMBro - 2021 no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: alMEiriM/Pa destino: alMEiriM/Pa 
Servidor: 80846332/JoSÉ dEJaNildo doS PaSSoS da PaiXÃo (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 07/03/2022 a 09/03/2022.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 772984
Portaria: 1143/2022
objetivo: realizar as atividades de vigilância epidemiológica para raiva, 
cadastro de abrigos e captura de morcegos, em propriedades nos Muni-
cípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPiTÃo 
PoÇo/Pa destino: caPiTÃo PoÇo,GarrafÃo do NorTE/Pa Servidor: 
05869560/ aUricElia do Socorro SoUZa araUJo JaiME (MÉdico VE-
TEriNário) / 2,5 diáriaS / 28/03/2022 a 30/03/2022. ordenador: JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 772986
Portaria: 1145/2022
objetivo: realizar vigilância ativa e atualização cadastral em 10 proprieda-
des rurais com bovinos, ovinos, caprinos, equídeos e suínos consideradas 
de risco e escolha aleatória sob critérios dos programas sanitários no res-
pectivo município, bem como realizar busca a inadimplentes da 2ª etapa 
2021 contra brucelose no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: iGaraPÉ-aÇU/Pa destino: SÃo fraNciSco do Pará/
Pa Servidor: 54186897/WilSoN roGErio rodriGUES doS SaNToS (MÉ-
dico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 21/03/2022 a 23/03/2022.ordena-
dor: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 772988
Portaria: 1146/2022
objetivo: Participar de reunião junto à Gerência regional relacionada aos 
protocolos processuais adotados para o exercício 2022 no município.fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: PlacaS/Pa destino: 
alTaMira/Pa Servidor: 5922844/ alEX SaNdro dE oliVEira BaraTa JU-
Nior (aUXiliar dE caMPo) / 2,5 diáriaS / 10/03/2022 a 12/03/2022.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 773007
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 1152/2022:  
BENEficiário: dENiS ViNiciUS rodriGUES rENaUlT; Matrícula: 
57175057;função:20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 
8338;fonte: 0261;
objetivo: realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviço 
de passagem e despesas com locomoção e prestação de serviço de pes-
soa jurídica para atender as necessidades da diretoria Geral.Elemento de 
despesa/ Valor: 339033/39/ r$ 3.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 
60Prazo de prestação de contas (em dia):15.ordenador de despesas: Ja-
Mir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 773024
Portaria: 1148/2022
objetivo: fiscalização Volante no Município.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: caMETá/Pa destino: liMoEiro do 
aJUrU/Pa Servidor: 55586144/ JoSE EVEraldo doS SaNToS caN-
Tao (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 15/03/2022 a 
17/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 773016
Portaria: 1149/2022
Objetivo: Realizar atendimento emergencial a notificação de suspeita de 
doença nervosa na propriedade chácara Gloria a deus, da senhora Maria 
Aparecida da Silva cod. Propriedade 1506138125. Justifica-se para o mes-
mo município devido péssimas condições de acesso das estradas, devido 
estarmos no período chuvoso e devido a distância entre o a UlSa até a 
propriedade haverá necessidade dos servidores pernoitar na propriedades, 
sendo mais de 10 horas para execução da atividade.fundamento legal: 

lei 5.810/94, art. 145/149. origem: rEdENÇÃo/Pa destino: rEdENÇÃo/
Pa Servidor: 8400838/ rENaTa PErEira da SilVa MarQUES (MÉdico 
VETEriNário) /1,5 diária / 03/03/2022 a 04/03/2022.ordenador: JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 773018
Portaria: 1147/2022
objetivo: realizar padronização da UlSa de capanema e Bragança.fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: 
BraGaNÇa,caPaNEMa/Pa Servidor: 55588911/KlEBEr dE oliVEira 
BarNaBE (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 6,5 diáriaS / 06/03/2022 a 
12/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 773014
Portaria: 1151/2022
objetivo: “realizar busca de inadimplentes referente a 2º etapa de 
vacinação contra brucelose 2021”. a solicitação de diárias pra o mesmo 
município se justifica devido a distância entre as propriedades que iram ser 
buscadas, considerando também a distância da sede até as propriedades, 
estradas de difícil acesso e devido o período chuvoso, havendo também 
a necessidade de pernoitar em algumas propriedades, levando em 
consideração que levara mais de 10 horas para realizar as atividades, 
conforme a PorTaria 001/aGE.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa destino: coNcEiÇÃo 
do araGUaia/Pa Servidor: 5960866/aNdrESSa SilVa foNTES (aGENTE 
fiScal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 21/03/2022 a 25/03/2022.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 773015
Portaria: 1150/2022
objetivo: fiscalização Volante no Município.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: caMETá/Pa destino: liMoEiro do aJU-
rU/Pa Servidor: 05654033/aNToNilSoN PErEira dE lEao (aGENTE fiS-
cal aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 15/03/2022 a 17/03/2022.ordena-
dor: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 773021
Portaria: 1160/2022
objetivo: “com o
Objetivo de realizar a verificação e acompanhamento da manutenção dos 
veículos da ADEPARÁ, IN LOCO, nas oficinas credenciadas no Sistema de 
Manutenção de frotas da VolUS e uso e conservação dos veículos locados 
localizados nas cidades de Xinguara, redenção e conceição”.fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: coNcEiÇÃo do 
araGUaia, rEdENÇÃo, XiNGUara/Pa Servidor: 54195807/ roBErTo Bor-
GES fErrEira (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 14/03/2022 
a 18/03/2022. ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 773150
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias referente a Papeleta nº 
46779/2022, Portaria nº 0663/2022 de 22/02/2022
Portaria: 1163/2022
objetivo: Solicitação de complementação de diárias para realizar ações de 
controle da praga quarentenária Bactrocera carambolae (Mosca da caram-
bola).fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: iNHaNGa-
Pi/Pa destino: MoNTE doUrado/Pa Servidor: 54185861/JoHN cHarlES 
fErrEira cordEiro (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 14 diáriaS 
/ 12/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 773213
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias referente a Papeleta nº 
46771/2022, Portaria nº 0591/2022 de 18/02/2022
Portaria: 1162/2022
objetivo: Solicitação de complementação de diárias para realizar ações 
de controle da praga quarentenária Bactrocera carambolae (Mosca da ca-
rambola).fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: cacHo-
Eira do arari/Pa destino: MoNTE doUrado/Pa Servidor: 5846960/
lUiZ carloS SoarES MoUra (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 14 diáriaS 
/ 12/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 773205
Portaria: 1157/2022
objetivo: Participar de reunião junto à Gerencia regional relacionada aos 
protocolos processuais adotados para o exercício 2022 no município.fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SÃo GEraldo do 
araGUaia/Pa destino: aBaETETUBa/Pa Servidor: 5890191/ YKaro lUa 
alMEida MarTiNS (aUXiliar dE caMPo) / 2,5 diáriaS / 17/03/2022 a 
19/03/2022.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 773074

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

eMPresa de assistÊNcia tÉcNica do estado do ParÁ
aLessaNdra de cÁssia siLVa da siLVa - coordenadora
Portaria de LiceNÇa PrÊMio Nº 0034/2022–17.03.2022
C O N C E D E R, ao Extensionista Rural II – SIDEVALDO SANTANA DE 
JESUS - Matrícula nº 57175246/1, nos termos do regimento interno de 
Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr
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-Pará, de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (2º) mês relativo 
ao quinquênio: 03/10/2011 a 02/10/2016, que serão gozados no período 
de 06/04/2022 a 05/05/2022. (PaE: 2022/277694).
EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica do ESTado do Pará
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa - coordenadora
Portaria de LiceNÇa PrÊMio Nº 0035/2022–17.03.2022
C O N C E D E R, ao Extensionista Rural II – GEORGE SOUZA GUZZO - 
Matrícula nº 57211156/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr-Pará, 
de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês relativo ao 
quinquênio: 11/12/2013 a 10/12/2018, que serão gozados no período de 
06/04/2022 a 05/05/2022. (PaE: 2022/278124).
EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica do ESTado do Pará
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa - coordenadora
Portaria de LiceNÇa PrÊMio Nº 0036/2022–17.03.2022
c o N c E d E r, ao Extensionista rural ll EdilSoN PErEira dE carValHo 
- Matrícula nº 54196332/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr-Pará, 
de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês relativo ao 
quinquênio: 01/03/2011 a 28/02/2016, que será gozado no período de 
02/03/2022 a 31/03/2022. (PaE: 2021/236059).

Protocolo: 773199
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 002/2022. 
BENEficiário: EdilSoN GoNÇalVES Garcia/ MaTrÍcUla: 5066204/1/
fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral ii /MUNicÍPio:rEdENÇÃo-l/ 
oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS rElaTiVaS Para caPaciTaÇÃo EM 
SiSTEMaS aGroTaG Pará do ProGraMa TErriTorioS SUSTENTaVEiS/ 
ProG:1491/ ProJ. aTiV.: 8711/foNTE: 0101/ ElEMENTo dEdESPESa: 
3390-30 = r$ 800,00/ 3390-39 = r$ 800,00 /ToTal r$ 1.600,00/PraZo 
Para aPlicaÇÃo: 60 diaS/ coMProVaÇÃo: 15 diaS/ ordENador dE 
dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 773244
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 003/2022. 
BENEficiário ariSTidES lUiZ dE PaiVa liMa / MaTrÍcUla: 54196331/1/
fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral ii /MUNicÍPio:XiNGUara-l/ 
oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS rElaTiVaS Para caPaciTaÇÃo EM 
SiSTEMaS aGroTaG Pará do ProGraMa TErriTorioS SUSTENTaVEiS/ 
ProG:1491/ ProJ. aTiV.: 8711/foNTE: 0101/ ElEMENTo dEdESPESa: 
3390-30 = r$ 1.000,00/ 3390-39 = r$ 600,00 /ToTal r$ 1.600,00/PraZo 
Para aPlicaÇÃo: 60 diaS/ coMProVaÇÃo: 15 diaS/ ordENador dE 
dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 773252
.

diÁria
.

Portaria de diaria Nº 041/2022; 
BENEficiário:GlaUBEr florENcio da cUNHa; 
MaTrÍcUla :57175853/1;fUNÇÃo:EMPrEGo dE coNfiaNÇa iii; 
oBJETiVo:acoMPaNHar o PrESidENTE EM aGENda dE GoVErNo Para 
a ENTrEGa dE VEÍcUloS  No MUNicÍPio dE iGaraPÉ-aÇU;Nº dE diária
S:0,5(MEia);PErÍodo:17.03.2022:dESTiNo:iGaraPÉ-aÇU;ordENador 
dE dESPESa :roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo.

Protocolo: 773230
Portaria de diaria Nº 040/2022; 
BENEficiário:roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo; 
MaTrÍcUla:3175685/1;fUNÇÃo:PrESidENTE;oBJETiVo:acoMPaNHar 
coMiTiVa EM cUMPriMENTo dE aGENda GoVErNaMENTal  No 
MUNicÍPio dE SaNTarÉM E rEGiÃo;Nº dE diáriaS:1,5(UMa E 
MEia);PErÍodo:12 À 13.03.2022:dESTiNo:SaNTarÉM;ordENador dE 
dESPESa:KEiMENSoN BriTo  NaSciMENTo.

Protocolo: 773215
Portaria de diaria Nº 039/2022; 
BENEficiário:VEloSo JUNior aBrEU fiGUEirEdo;  
MaTrÍcUla:7565519/2;fUNÇÃo: aSSiSTENTE dE adMiNiSTraÇÃo; 
oBJETiVo:faZEr coBErTUra foToJorNalÍSTica Na ENTrEGa dE 
VEÍcUloS Para o EScriTÓrio No MUNicÍPio dE SaNTo aNToNio do 
TaUá;Nº dE diáriaS:0,5(MEia);PErÍodo:18.03.2022:dESTiNo:SaNTo 
aNToNio do TaUá;ordENador dE dESPESa:roSiVal PoSSidÔNio do 
NaSciMENTo.

Protocolo: 773193
Portaria de diaria Nº 042/2022; 
BENEficiário:GlaUBEr florENcio da cUNHa; 
MaTrÍcUla :57175853/1;fUNÇÃo:EMPrEGo dE coNfiaNÇa iii; 
oBJETiVo:acoMPaNHar o PrESidENTE EM aGENda dE GoVErNo 
Para a ENTrEGa dE VEÍcUloS  No MUNicÍPio dE SaNTo aNToNio do 
TaUá;Nº dE diáriaS:0,5(MEia);PErÍodo:18.03.2022:dESTiNo:SaNTo 
aNToNio do TaUá  ;ordENador dE dESPESa:roSiVal PoSSidÔNio 
do  NaSciMENTo.

Protocolo: 773278
..

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 00436/2022-dGaF/GaB/seMas, de 16/03/2022
Nome: MaUricio WilliaNS dE liMa
Matrícula: 5963651/1

função: Técnico em Gestão de Meio ambiente
concessão: 20 (vinte) dias de licença Paternidade
Período: 08/03/2022 a 27/03/2022
lÍlia Márcia raMoS rEiS
Secretária adjunta de Gestão administrativa e Tecnologias, em Exercício

Protocolo: 773076
Portaria Nº 00435/2022-dGaF/GaB/seMas, de 03/03/2022
Nome: ToBiaS BraNcHEr
Matrícula: 57234497/1
cargo: coordenador/Técnico em Gestão de Meio ambiente
concessão: 20 (vinte) dias de licença Paternidade
Período: 09/03/2022 a 28/03/2022
lÍlia Márcia raMoS rEiS
Secretária adjunta de Gestão administrativa e Tecnologias, em Exercício

Protocolo: 773070

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 00438/2022 - GaB/seMas
o diretor de Gestão administrativa e financeira, em exercício no uso das 
atribuições que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria nº 00223, 
de 15 de fevereiro de 2022 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.872, de 
22 de fevereiro de 2022.
considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE n° 
2022/165853 - SEMaS/Pa
rESolVE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 015/2022- SEMAS/
Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E 
SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa rcN coMÉrcio E SErVi-
ÇoS lTda, as servidoras: cEli araÚJo do NaSciMENTo, matrícula nº 
5467497/5 como fiscal Titular e MARIA ADÉLIA LOPES SOARES, matrícula 
nº 27910/1 como fiscal Suplente, a contar da data da assinatura do Con-
trato em 15 de março de 2022.
II – Determinar à Coordenadoria de Licitação, Contratos e Convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
III – Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 17 de março de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lEoPErcio BarBoSa fÔro
diretor de Gestão administrativa e financeira, em exercício

Protocolo: 773162

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 00426/2022-dGaF/GaB/seMas de 
16/03/2022, PUBLicada No doe 34.896 de 17/03/2022.
onde se lê: “(...)concessão: licença por Motivo de doença em Pessoa da 
família (...)”
Leia-se: “(...)concessão: 18 (dezoito) dias de licença por Motivo de do-
ença em Pessoa da família (...)”

Protocolo: 772880
errata da Portaria Nº 0425/2021 – Belém, 16 de março de 
2022., Publicada no doe Nº 34.896 do dia 17/03/2022,
oNde se LÊ: PorTaria nº 0425/2021
Leia-se: PorTaria Nº 0425/2022
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administra-
tiva e financeira, em exercício.

Protocolo: 772882
Portaria Nº0404/2022 - GaB/seMas 14 de MarÇo de 2022.
objetivo: como complementação, referente a Portaria nº 
0231/2022-GaB/seMas de 15/02/2022, publicada no doe nº 
34.875 do dia 24/02/2022;
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa
Período: 21/03 á 27/03/2022– 06, ½ diárias.
Servidores:
- 5952149/ 1 -ricHard PiNHEiro rodriGUES - (Técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5963680/ 1 - GaBriEllE SoUSa Mafra- (Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
ordENador:
lEoPErcio BarBoSa foro diretor de Gestão administrativa e financeira, em exercício

Protocolo: 771032

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 016/2022-seMas/Pa
reF. disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 01/2022 - seMas
art. 24, iNciso X da Lei Nº 8.666/93
Processos N° 2022/66439 - seMas/Pa
objeto: a locação de imóvel de propriedade da empresa JV - ParTici-
PaÇÕES E iMÓVEiS S/S lTda, localizado na Travessa lomas Valentinas 
nº 2100, entre avenida almirante Barroso e avenida rômulo Maiorana, 
Bairro: Marco, CEP: 66095-490, Belém/PA, com fins não residenciais para 
alocar o almoxarifado de bens permanentes, de bens de consumo e os 
veículos da frota oficial da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sus-
tentabilidade do Pará, que passa integrar o presente Termo.
Valor mensal: r$ 93.300,00
Valor total: r$ 1.119.600,00
Vigência: 17/03/2022 a 16/03/2023
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assinatura: 17/03/2022
dotação orçamentaria: UNidadE: 27102; GESTÃo: 00001; PTrES: 
278338; foNTE: 0116 / 0316; ElEMENTo: 339039; P i: 4120008338c; 
aÇÃo: 183701
contratado: J V ParTiciPaÇÕES E iMÓVEiS S/S lTda (cNPJ/Mf nº 
07.336.180/0001-26)
Endereço: avenida João ii, nº 1047, sala 202, Bairro: Marco, cEP: 66.645-057, 
cidade: Belém/Pa, telefone: (91) 3266-0033, E-mail: financeiro@jvpi.com.br,
ordenador: raul Protázio romão, Secretário de Estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade, em exercício.

Protocolo: 773171

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 001/2022-seMas/Pa
coNtrato Nº 015/2021-seMas/Pa
reF. ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia
Pae N° 2020/775047-seMas/Pa
objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2021, por 
mais 12 (doze) meses, iniciando a vigência em 30/03/2022 e terminando 
em 29/03/2023.
Vigência:30/03/2022 a 29/03/2023
assinatura:17/03/2022
dotação orçamentária:UNidadE: 27102; GESTÃo: 00001; PTrES: 
278338; FONTE: 0116 – FEMA / 0316 - SUPERÁVIT FEMA; ELEMENTO: 
339039; P i: 4120008338c; aÇÃo: 213477
contratado: SErViEl SErViÇoS dE ViGilÂNcia ElETrÔNica EirEli 
(cNPJ/Mf n° 83.918.078/0001-17)
Endereço: avenida Visconde de inhaúma nº 1218 - altos, Bairro: Pedreira, 
cEP: 66087-640, E-mail: serviel.alarme@uol.com.br, telefone: (91) 3246-
7888/3276-8488/ 99995-1361
ordenador: raUl ProTáZio roMÃo, Secretário de Estado de Meio am-
biente e Sustentabilidade, em exercício.

Protocolo: 773174

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo N° 01/2022
autorizo nos termos do artigo 24, inciso X da lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, com suas posteriores modificações, a Dispensa de Licitação, referente 
ao Processo n° 2022/66439, de 18 de Janeiro de 2022, que tem por objeto 
a locação de imóvel de propriedade da empresa JV - ParTiciPaÇÕES E iMÓ-
VEiS S/S lTda, inscrita no cNPJ sob o n° 07.336.180/0001-26, localizado na 
Travessa lomas Valentinas nº 2100, entre avenida almirante Barroso e ave-
nida Rômulo Maiorana, Bairro: Marco, CEP: 66095-490, Belém/PA, com fins 
não residenciais para alocar o almoxarifado de bens permanentes, de bens de 
consumo e os veículos da frota oficial da Secretaria de Estado de Meio Am-
biente e Sustentabilidade do Pará, no valor mensal de r$ 93.300,00 (Noventa 
e três mil, trezentos reais), perfazendo o valor total de r$ 1.119.600,00 (Um 
milhão, cento e dezenove mil e Seiscentos reais), conforme solicitação e fun-
damentação constante nos autos do referido processo.
Belém/Pa, 17 de março de 2022.
raUl ProTáZio roMÃo
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade, em exercício

Protocolo: 773169

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto Nº 023/2022
Processo Pae N° 2021/885747 - seMas/Pa
considerando as alterações orçamentárias conforme a loa 2022, informadas 
pelo setor financeiro relacionadas ao Processo PAE nº 2021/885747, referen-
te ao contrato nº 094/2021, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE 
MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE e a empresa 3T TECNOLOGIA – CO-
MÉrcio, MaNUTENÇÃo E rEParaÇÃo dE EQUiPaMENToS lTda, cujo o ob-
jeto do presente contrato é a aquisição de registrador eletrônico de ponto tipo 
biométrico, para atender as necessidades internas desta Secretaria de Estado 
de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS, para atender necessidades da 
administração Estadual, a dotação orçamentária passa a ser nos seguintes 
termos, conforme despacho exarado nos autos do Processo.
doTaÇÃo orÇaMENTária: UNidadE: 27102; GESTÃo: 00001; PTrES: 
278338; FONTE: 0116 – FEMA; ELEMENTO: 449052; P I: 4120008338E
Belém/Pa, 16 de março de 2022.
lEoPÉrcio BarBoSa fÔro
diretor de Gestão administrativa e financeira, em exercício.

Protocolo: 773165

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 0416/2022 - GaB/seMas 15 de MarÇo de 2022.
Objetivo: Realizar ação conjunta de fiscalização ambiental com a Gerência de 
infraestrutura de Energia, Parcelamento do Solo e Saneamento - GEPaS/dla, 
na(o) área/polígono do aterro sanitário do município de Marituba.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Marituba/Pa
Período: 12/03/2022 – ½ diária
Servidores:
- 5954893/ 1 - BrUNNo doS SaNToS fErNaNdES - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)

- 5912113/ 2 - aNdrEa Maria dE araUJo - (Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5927761/ 2 - MicHEl doS SaNToS BoTElHo - (Motorista)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administrativa 
e financeira, em exercício / PorTaria nº 00223 de 15 de fevereiro de 2022, 
publicadas no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 771919
Portaria Nº 0421/2022 - GaB/seMas 15 de MarÇo de 2022.
objetivo: Visita técnica ao Museu de ciência da amazônia.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa.
Período: 24/03 a 26/03/2022 – 02 e ½ diárias.
Servidor:
- 5945727/1 - JoSE MaUro dE liMa o dE alMEida - (Secretário de Esta-
do de Meio ambiente e Sustentabilidade)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administrativa 
e financeira, em exercício / PorTaria nº 00223 de 15 de fevereiro de 2022, 
publicadas no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 772242
Portaria Nº 0420/2022 - GaB/seMas 15 de MarÇo de 2022.
objetivo: atender à solicitação de participação da reunião do conselho de-
liberativo da resex Tapajós arapiuns comunicada através de MEMoraNdo.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa.
Período: 28/03 a 30/03/2022 – 02 e ½ diárias.
Servidor:
- 5897917/ 5 - JorGE alVES da SilVEira JUNior - (diretor)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administrativa 
e financeira, em exercício / PorTaria nº 00223 de 15 de fevereiro de 2022, 
publicadas no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 772289
Portaria Nº 0419/2022 - GaB/seMas 15 de MarÇo de 2022.
objetivo: reunião com conselho deliberativo da reserva Extrativista - Ta-
pajós arapiuns, referente a celebração do acordo de Pesca na região da 
resex Tapajós - arapiuns e floresta Nacional do Tapajós, no município.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa
Período: 28/03 a 30/03/2022 – 02 e ½ diárias.
Servidor:
- 5946009/1 - rodolPHo ZaHlUTH BaSToS - (Secretário adjunto de Ges-
tão e regularidade ambiental)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administrativa 
e financeira, em exercício / PorTaria nº 00223 de 15 de fevereiro de 2022, 
publicadas no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 772321
Portaria Nº 00320/2022 - GaB/seMas 03 de MarÇo de 2022.
Objetivo:Realizar ação de fiscalização ambiental no empreendimento GANA 
GOLD MINERAÇÃO, além de identificar atividades irregulares ou ilícitas du-
rante o período da fiscalização.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: itaituba/Pa, Tucuruí-Uruará
Período: 04/03 a 12/03/2022 – 08 e ½ diárias.
Servidores:
- 57203213/2 - ElVES MarcElo BarrETo - (Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5926565/2 - iGor PErEira diNiZ - (Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 6330953/2 - liliaN PaUla alMEida - (Técnico em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administrativa 
e financeira, em exercício / PorTaria nº 00223 de 15 de fevereiro de 2022, 
publicadas no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 766890
Portaria Nº 0429/2022 - GaB/seMas 16 de MarÇo de 2022.
objetivo:apresentar e difundir os trabalhos que tem sido desenvolvidos, 
bem como realizar o atendimento aos responsáveis técnicos e proprietá-
rios/posseiros rurais, localizado nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino:conceição do araguaia/Pa-Marabá/Pa.
Período: 20/03 á 25/03/2022– 05 e ½ Diárias.
Servidores:
- 5903161/3 -HErNaN SEQUEira BarraNTES - (Técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5955057/1 -roNEX SaNToS dE JESUS - (Técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administrativa 
e financeira, em exercício / PorTaria nº 00223 de 15 de fevereiro de 2022, 
publicadas no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 772489
Portaria Nº 0443/2022 - GaB/seMas 17 de março de 2022.
Objetivo: Ação do PPA – Apoio e fortalecimento da municipalização da Ges-
tão ambiental e da Educação ambiental.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marituba
Período: 19/03/2022 – ½ diária.
Servidoras:
- 57173608/2 - ANDREIA RODRIGUES MONTEIRO – (Técnico em Gestão Pública)
- 5963712/1 – MOISES RITA VASCONCELOS JUNIOR - ( Técnico em Gestão Pública)
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- 5907165/2 – EDIRA DE NAZARÉ FERREIRA VIDAL – (Assistente Social)
- 57175253/1 – WELLINGTON PRESTES LIMA NASCIMENTO - (Motorista)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administrativa 
e financeira, em exercício / PorTaria nº 00223 de 15 de fevereiro de 2022, 
publicadas no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 773009
Portaria Nº 0447/2022 - GaB/seMas 17 de março de 2022.
Objetivo: realizar ação de fiscalização ambiental na região do mosaico de 
unidades de conservação do lago de tucuruí e seu entorno.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Tucuruí, Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, Novo reparti-
mento, Nova ipixuna, itupiranga, Marabá.
Período: 21/03 a 01/04 – 11 e ½ diárias.
Servidores:
-57191997/3 – DAVID OLIVEIRA LUZ – (Técnico em Gestão de Pesca e Aquicultura)
- 5888396/2 – PATRICK DINIZ ALVES QUINTELA – (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 57196924/1 – PAULO CARVALHO LIMA - (Motorista)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administrativa 
e financeira, em exercício / PorTaria nº 00223 de 15 de fevereiro de 2022, 
publicadas no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 773226
Portaria Nº 0448/2022 - GaB/seMas 17 de março de 2022.
Objetivo: Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõe a força Estadual de combate ao desmatamento confor-
me decreto 551/2020.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
Destino: Anapú,Pacajá, Tucuruí, Senador José Porfirio, Baião, Portel e Vi-
tória do Xingú.
Período: 11/02 a 28/02/2022 – 17 e ½ diárias.
Servidores:
-2005280 - AURELIO WALCYR RODRIGUES DE PAIVA – (Delegado)
- 5331609 - WEMERSON DE SÁ ÁVILA – (Investigador)
-8400712 – EMERSON AUGUSTO OLIVEIRA SOARES - ( Investigador)
-54196349 – MARCELO SOUZA FRANCÊS - (Escrivão)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administrativa 
e financeira, em exercício / PorTaria nº 00223 de 15 de fevereiro de 2022, 
publicadas no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 773439
..

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aLteraÇÃo de data de LicitaÇÃo
PreGÃo Nº 02/2022- eletrônico
coMUNicaMoS que houve alteração na data do pregão nº 02 /2022, cujo 
objeto é Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos de 
impressão, diagramação e editoração de livros. NoVa daTa da SESSÃo 
PÚBlica: 31/03/2022, às 10:00 horas (Horário de Brasília-df).o edital na 
íntegra poderá ser obtido no endereço eletrônico www.gov.br/compras . 
outras informações poderão ser obtidas no setor de licitação do idEflor-
Bio, na Avenida João Paulo II S/N, Parque Estadual do Utinga – PEUT.
roSiaNE aNdradE TErra
Presidente da cPl

Protocolo: 773409
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria nº. 152 de 16 de março de 2022
Prazo para aplicação (em dias) 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas (em dias) 15 (quinze) dias
Servidor – matrícula – Cargo:  Antônio Luiz Pereira Campos - 54190874 
- Técnico em Gestão ambiental
PTrES: 8780
fonte: 0101
Elemento: 3.33.90.30.. r$ 4.000,00 (Quatro mil reais)
ação: 241921
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 773026

.

.

diÁria
.

Portaria nº. 094 de 24 de fevereiro de 2022
fundamento legal:  conforme o processo nº. 2022/191112 e art.145 da 
lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: realizar guarda da área de coleta de castanha e retirar possíveis 
coletores não registrados da área, para que quando os coletores registra-
dos adentrem a UMf os frutos ainda estejam disponíveis para coleta
origem: Santarém - Pa
destino: Serra azul, Zona rural de Monte alegre-Pa
Período: 15/02 a 16/03/2022 - 29,5 (vinte e nove e meia) diárias
Servidor: 1° SGT PM dario de araújo oliveira - 56887101

2° SGT PM arilson roberto Soares da Silva - 56887951
3° SGT PM José roberto dos Santos - 57816551
3° SGT PM Marcelino Porfirio Alves - 57200561
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 773229
.

FÉrias
.

Portaria nº. 143 de 16 de março de 2022
art. 1º - conceder 30 (trinta) dias consecutivos de férias a servidora Vivian fer-
nanda carneiro Martins, matrícula nº 5957618, para o intervalo de 01/04/2022 a 
30/04/2022, referente ao período aquisitivo de 01/12/2020 a 30/11/2021.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 773020

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria nº. 131 de 14 de março de 2022
art. 1º - Excluir da PorTaria de férias nº 421, de 11/08/2021, publicada 
no doE nº 34.668, de 12/08/2021, a servidora Ester Mirian Pimentel de 
oliveira, matrícula nº 307610.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 773234

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 005/2022 - cPL/GaB/seGUP
Belém/Pa, 16 de março de 2022.
UalaME fialHo MacHado, Secretário de Estado de Segurança Pública e 
defesa Social do  Pará, no uso de suas atribuições legais, previstas em lei.
coNSidEraNdo as diretrizes de gestão pública do Governo do Estado do 
Pará.
coNSidEraNdo: o que dispõe a lei federal nº 8.666/93, de 21de junho 
de 1993, no que preconiza o seu artigo 51;
coNSidEraNdo a necessidade de executar os procedimentos licitatórios, 
na forma eletrônica e presencial, realizados pelo fundo de investimento de 
Segurança Pública.
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).
coNSidEraNdo o disposto na lei nº 12.462, datada de 05 de agosto de 
2011 e decreto Estadual nº. 1.974, de 30 de janeiro de 2018. (regulamen-
to regime diferenciado de contratação)
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar os servidores públicos relacionados no anexo Único 
desta PorTaria, para atuarem como comissão Permanente de licitação, 
autoridade competente/Homologador, Pregoeiro e Membros de Equipe de 
apoio, Presidente, Presidente/Suplente e Membros do  regime diferenciado 
de contratações Públicas, junto aos Sistemas que vierem a ser utilizados 
pelo fundo de investimento de Segurança Pública
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.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social
aNeXo ÚNico
Portaria Nº 005/2022 - cPL/GaB/seGUP 

dados do serVidor PerFiL

Nome: Vinicius Pinheiro carvalho
diretor e ordenador de despesa fiSP

Mf:57192618
cPf: 557.999.572-53

cEP: 66023-700
End.comercial: rua arcipreste Manoel Teodoro, 305

Bairro:Batista campos, Belém-Pa
Tel.comercial: (91) 3184-2530 / 2530

aUToridadE 
coMPETENTE/
HoMoloGador/

PrEGÃo ElETrÔNi-
co E rdc



diário oficial Nº 34.897   69Sexta-feira, 18 DE MARÇO DE 2022

Nome: carlos José da Silva
Presidente comissão Permanente

Mf: 5964824
cPf: 454.982.022-53

cEP: 66023-700
End.comercial: rua arcipreste Manoel Teodoro, 305

Bairro:Batista campos, Belém-Pa
Tel.comercial: (91) 3184-2502 / 2502

PrESidENTE cPl 
/ PrESidENTE 

rdc/ PrEGoEiro/ 
MEMBro dE EQUiPE 

dE aPoio

Nome: ana Victória cordeiro lopes freitas de oliveira Souza
assistente administrativo

Mf: 3279979/1
cPf: 120.768.722-72

cEP: 66023-700
End.comercial: rua arcipreste Manoel Teodoro, 305

Bairro:Batista campos, Belém-Pa
Tel.comercial: (91) 3184-2530 / 2530

PrESidENTE-SUBS-
TiTUTo cPl/ PrESi-
dENTE-SUBSTiTUTo 
rdc/PrEGoEiro/

MEMBro dE EQUiPE 
dE aPoio

Nome: dorival Magalhães de Souza
agente administrativo

Mf: 56154
cPf: 037.401.612-72

cEP: 66023-700
End.comercial: rua arcipreste Manoel Teodoro, 305

Bairro:Batista campos, Belém-Pa
Tel.comercial: (91) 3184-2530 / 2530

MEMBro/EQUiPE 
dE aPoio

Nome: João océlio rodrigues Brandão
assistente administrativo

Mf:71315/1
cPf: 185.282.792-00

cEP: 66023-700
End.comercial: rua arcipreste Manoel Teodoro, 305

Bairro:Batista campos, Belém-Pa
Tel.comercial: (91) 3184-2530 / 2530

MEMBro/EQUiPE 
dE aPoio

Nome: agnes roberta de Melo assunção
assistente administrativo

Mf:5964116
cPf: 69.939.832-04

cEP: 66023-700
End.comercial: rua arcipreste Manoel Teodoro, 305

Bairro:Batista campos, Belém-Pa
Tel.comercial: (91) 3184-2530 / 2530

MEMBro/EQUiPE 
dE aPoio

Protocolo: 772903

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 054/2022-seGUP/Pa
Processo: 2022/84903
Exercício: 2022
origem: adESÃo a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº013/2021, oriunda 
do Pregão Eletrônico SrP nº 011/2021 - consórcio Público intermunicipal 
de infraestrutura do Extremo Sul da Bahia
objeto: aquisição de ativos Permanentes (Mobiliários Escolares), para aten-
der às necessidades do instituto de Ensino de Segurança do Pará/SEGUP, 
conforme especificações e condições estabelecidas no Anexo I do Edital
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 129/2022-coNJUr
data da assinatura: 15/03/2022
Vigência: 15/03/2022 à 14/03/2023
Valor Global: r$ 366.160,00 (trezentos e sessenta e seis mil e cento e 
sessenta reais)
Programação orçamentária: 206.128.1502.8832 - capacitação dos agen-
tes de Segurança Pública; fonte 0101; Natureza 449052.
contratada: MaX MoVE coMÉrcio dE MÓVEiS E TraNSPorTES EirEli
cNPJ: 03.963.184/0001-83
Endereço: av. Vida Nova, nº 28, Sala 1209 B, Bairro Jardim Maria rosa, 
cidade Taboão da Serra/SP, cEP 06.764-045.
ordenador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa - Secretário adjunto de 
Gestão administrativa

Protocolo: 773144
coNtrato N° 001/2022/ccV/seGUP
Processo eletrônico nº 2021/1322597
Exercício: 2022
origem: ata de registro de Preços nº 02/2021 - SEGEN/MJ oriundo do 
Pregão Eletrônico nº 022/2020 - SEGEN/MJ
Objeto: aquisição de serviços de Sistemas de Identificação Balística (SIB), 
com recurso oriundo do Convênio nº 892621/2019, ambos firmados en-
tre a SEGUP/Pa e SENaSP/MJ.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 027/2022 - coNJUr
data de assinatura: 16 de março de 2022
Vigência: 16/03/2022 a 15/03/2023
Valor Global: U$ 643.052,8371
Programação orçamentária: 21.101.06.181.1502.8264 - Gerenciamento 
das ações integradas de Segurança Pública Natureza 449052 fonte 0106

contratada: iafiS SYSTEMS do BraSil EirEli
cNPJ: 05.742.247/0001-05
Endereço: SMaS, trecho 3, conjunto 3, Bloco B2 Nr30, Sala321a 324, cEP 
70.610-635, Brasília, distrito federal
representante da Empresa: VicENTE florES arTEaGa
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa - Secretário 
adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 773437
.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº037/2022/crH-GaB Belém, 17 de março de 2022
o Sr. UalaME fialHo MacHado, Secretário de Estado de Segurança Pú-
blica e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o Processo nº2022/302818 , e Mem. Nº13/2022-GSaGa 
de 15.03.2022.
coNSidEraNdo: a PorTaria nº 008/2022-crH/GaB, de 26.01.2022, 
publicada no doE nº
34.846, de 28.01.2022 que concedeu 30 (trinta) dias de férias regula-
mentares no mês de março de 2022 ao servidor alEXaNdrE MaScarE-
NHaS doS SaNToS, Secretário adjunto de operações, Mf 5420628/4, 
2021/2022, no período de 01.03 a 30.03.2022.
r E S o l V E:
 - Transferir o período de gozo de férias do servidor alEXaNdrE MaSca-
rENHaS doS SaNToS, Secretário adjunto de operações, Mf 5420628/4, 
2021/2022, do mês de março/2022, para o mês de agosto/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 772967
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo coNstaNte No diÁrio oFi-
ciaL Nº 34.896 de 17/03/2022, reFereNte À diarias de Por-
taria Nº 413/2022 - saGa, QUe GeroU o ProtocoLo de PUBLi-
caÇÃo: 772667.
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa.

Protocolo: 773219
.

oUtras MatÉrias
.

coNseLHo estadUaL de seGUraNÇa PÚBLica
Portaria Nº 001/coNseP
O Presidente do Conselho Estadual de Segurança Pública – CONSEP, no uso 
de suas atribuições legais, e.
coNSidEraNdo o previsto no art. 2º da resolução nº 173/coNSEP, de 
25/08/2011, que cria o Grupo de acompanhamento da letalidade e Mor-
talidade do coNSEP, homologado pelo decreto nº 212, de 21/09/2011, 
publicado no doE nº 32005, de 23/09/2011.
coNSidEraNdo a indicação do cel PM ricardo andré Bilóia da Silva - cor-
regedor Geral da PMPa, constante do ofício nº 046/2022, de 15/03/2022.
r E S o l V E:
art. 1º dispensar e designar Membros do Grupo de acompanhamento da le-
talidade e Mortalidade do coNSEP, na representação da Polícia Militar do Pará.
1. diSPENSar
Titular: Ten cel PM José Galdino ribeiro filho
Suplente: Maj PM Mário Jorge Vasconcelos conceição Júnior
1. dESiGNar
 Titular: Maj PM Mário José Martins Júnior
Suplente: 2º Ten Marco antonio Pedrosa de araújo
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação,
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Presidente do coNSEP, em 17 de Março de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Presidente do coNSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 773058
..

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 058/2022 – ccc:  
NOMEAR O TEN CEL QOPM RG 22054 RONALDO BRAGA CHARLET, como fiscal 
do contrato 003/2022-ccc, celebrado entre a PMPa e a Empresa TEiXEira 
iMPrESSÃo diGiTal E SolUÇÕES GráficaS lTda; registre-se, publique-se, 
cumpra-se; Belém/Pa, 17 de Março de 2022; SaNdro WaGNEr dE aNdradE 
DO CARMO – TEN CEL QOPM RG 27317; Sub Diretor de Apoio Logístico da PMPA

Protocolo: 772994
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa 
sociaL

PoLÍcia MiLitar do ParÁ
dePartaMeNto GeraL de PessoaL

seÇÃo tÉcNica
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sUBseÇÃo de seLeÇÃo, MoBiLiZaÇÃo, recadastraMeNto e 
PessoaL ciViL

Portaria Nº 026/2022 – ssMrPc/PMPa, de 17 de MarÇo de 
2022

incorpora e Matricula os candidatos habilitados no concurso Público para 
admissão ao curso de formação de Praças da Polícia Militar do Pará.
o comandante Geral da Polícia Militar do Pará, no exercício de suas atribui-
ções legais que lhe são conferidas pela lei complementar nº 053, de 07 de 
fevereiro de 2006, especificamente as previstas no Art. 8º, I e IX;
considerando a homologação da habilitação dos candidatos aprovados no 
concurso público para admissão ao curso de formação de Praças da Polícia 
Militar do Pará, conforme foi tornado público por meio do edital nº 045/
SSMRPC/2022 – CFP/PMPA, de 017 de março de 2022, para fins de cum-
primento das decisões judiciais.
considerando o disposto no art. 19, Parágrafo Único, inciso i, da lei Esta-
dual n° 6.626, de 03 de fevereiro 2004, rESolVE:
art. 1º: incorporar no estado efetivo da Polícia Militar do Pará e matricular 
no curso de formação de Praças cfP/PM/2020, a ser realizado no polo 
cfaP, os candidatos abaixo:
1- roBErT aBrEU GoMES, (SUB JUdicE), Mandado de Segurança, proces-
so nº 0802027-87.2022.8.14.0000;
2- GilBErTo PErEira da SilVa, (SUB JUdicE), ação ordinária, processo 
nº 0805668-05.2021.8.14.0005;
3- KariNa BraNdÃo rodriGUES, (SUB JUdicE), ação ordinária, proces-
so nº 0873511-69.2021.814.0301.
Art. 2º O polo do Curso de Formação de Praças – CFP, funcionará no se-
guinte endereço: Polo BElÉM: local: av. Brigadeiro Protásio, s/nº, em 
frente ao HaNGar (centro de convenções da amazônia), bairro do Marco, 
nesta cidade de Belém, Estado do Pará.
art. 3º Esta PorTaria entra em vigor a contar de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará

Protocolo: 773225
Portaria Nº 0872/2022 – 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 012/2022 23º BPM/cfP 2022 
– PMPA, de 02 de março de 2022, que anexa o requerimento firmado pelo 
al cfP PM JoSE BErNardo da coSTa NETo; considerando a PorTaria 
nº 121/2022 – DGEC, publicada no Boletim Geral nº 043, de 04 de março 
de 2022, a qual dESliGoU a PEdido do cfP/PMPa/2022 o al cfP PM 
JoSE BErNardo da coSTa NETo (PaE Nº 2022/243823);
rESolVE:
art. 1º licENciar a PEdido da Polícia Militar do Pará, o al cfP PM JoSE 
BErNardo da coSTa NETo (cPf Nº 021.524.112-69), pertencente ao 
Polo Parauapebas/Pa.
art. 2º EXclUir o al cfP PM JoSE BErNardo da coSTa NETo, 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, 17 de março de 2022.
JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044
coMaNdaNTE GEral da PMPa

Protocolo: 773406
Portaria Nº 0848/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício da 
atribuição prevista no artigo 8°, inciso Viii, da lei complementar Estadual 
nº 053/2006, e considerando os termos do Memorando nº 484/2022-coN-
JUr/3, de 11 de fevereiro de 2022, que anexa o ofício nº 000704/2022-PGE/
GaB/PcTa, de 09 de março de 2022, no qual a Srª ana carolina lobo Gluck 
Paúl – Procuradora Geral Adjunta do Contencioso, encaminha e recomenda o 
cumprimento da decisão Judicial proferida nos autos da ação ordinária Pro-
cesso nº 0802624-40.2021.8.14.0049, ajuizada por raY WENdEl loBaTo 
liMa (cPf Nº 008.079.122-04) em face do Estado do Pará. No feito, o Juízo 
dEfEriU a TUTEla aNTEciPada, determinando á autoridade coatora que 
suspenda o ato de inabilitação do impetrante referente a etapa de investiga-
ção Social, devendo o mesmo prosseguir para a próxima etapa na condição 
de sub judice. Nesse contexto, o Estado interpôs recurso de agravo de ins-
trumento, processo nº 0801081-18.2022.8.14.0000, ao qual foi coNcEdido 
o PEdido dE EfEiTo SUSPENSiVo ao rEcUrSo, suspendendo os efeitos da 
decisão que havia sido deferida pelo Juízo. contudo, em decisão monocrática, 
o Juízo rEforMoU a dEciSÃo do aGraVo, que concedera efeito suspensivo 
em favor do Estado e que havia tornado o autor inapto, no sentido de rEiN-
TEGrar o aUTor ao curso de formação de Praças da PMPa, Na coNdiÇÃo 
dE SUB JUdicE (PaE Nº 2022/186176);
rESolVE:
art. 1º rEiNTEGrar na Polícia Militar do Pará, o al cfP PM raY WENdEl 
loBaTo liMa (cPf Nº 008.079.122-04), pertencente ao Polo itaituba/Pa, 
por decisão Judicial nos autos do Processo nº 0801081-18.2022.8.14.0000.
art. 2º Providencie o departamento Geral de Educação e cultura da PMPa, a 
PorTaria de Matrícula por decisão Judicial, no curso de formação de Praças 
da PMPa do al cfP PM raY WENdEl loBaTo liMa, Polo itaituba/Pa.
art. 3º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 17 de março de 2022.
JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044

coMaNdaNTE GEral da PMPa
Protocolo: 773386

Portaria Nº 0851/2022 – 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 comple-
mentar Estadual nº 053/2006; considerando os termos do Memorando 
nº 480/2022-coNJUr/3, de 11 de março de 2022, que anexa o ofício nº 
000707/2022-PGE/GaB/PcTa, de 09 de março de 2022, no qual a Srª ana 
Carolina Lobo Gluck Paúl – Procuradora Geral Adjunta do Contencioso, en-
caminha e recomenda o cumprimento da decisão Judicial proferida nos au-
tos do Mandado de Segurança Processo nº 0800005-28.2022.8.14.0074, 
ajuizado por JoSÉ NilToN ViaNa doS SaNToS (cPf Nº 025.397.492-59), 
contra ato praticado pelo Estado do Pará e instituto americano de desen-
volvimento – IADES. O objeto da demanda consiste na participação do 
impetrante no curso de formação de Praças da PMPa, permitindo que o 
autor apresente os documentos necessários em tempo hábil. PrEliMiNar-
MENTE, foi dEfErido o rEQUEriMENTo dE liMiNar o qual determinou 
que as autoridades competentes autorizem ao impetrante, apresentar os 
documentos pendentes á fase de habilitação, garantindo a participação 
do autor nas demais etapas do concurso público. Nesse contexto, o Es-
tado interpôs recurso de agravo de instrumento, processo nº 0802208-
88.2022.8.14.0000, ao QUal foi dado ProViMENTo para reformar a 
decisão recorrida. (PaE Nº 202289215);
rESolVE:
art. 1º EXclUir Por dEciSÃo JUdicial da Polícia Militar do Pará, o al cfP PM 
JoSÉ NilToN ViaNa doS SaNToS (cPf Nº 025.397.492-59) pertencente ao Polo 
Tailândia/Pa, nos termos dos autos do Processo nº 0802208-88.2022.8.14.0000.
art. 2º EXclUir o al cfP PM JoSÉ NilToN ViaNa doS SaNToS, da folha de 
pagamento da PMPa. Providencie o departamento Geral de Pessoal da PMPa..
art. 3º Providencie o departamento Geral de Educação e cultura da PMPa, 
a PorTaria de desligamento por decisão Judicial do curso de formação 
de Praças da PMPa, do al cfP PM JoSÉ NilToN ViaNa doS SaNToS, 
pertencente ao Polo Tailândia/Pa
art. 4º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 17 de março de 2022.
JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044
coMaNdaNTE GEral da PMPa

Protocolo: 773380
.

errata
.

errata da Portaria Nº 1588/21/di/dF, contida no doe nº 34.694 
do dia 10/09/2021; onde Lê-se: Sd PM cristiane Paz Pedroso; cPf: 
010.982.702-40; Valor: r$ 2.532,00. Leia-se: Sd PM cristiane Paz Pe-
droso; cPf: 010.892.702-40; Valor: r$ 2.532,00 ordenador: roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 773376
errata da Portaria Nº 2002/21/di/dF, contida no doe nº 34.747 
do dia 26/10/2021; onde Lê-se: Quantidade de diárias: 04 de alimen-
tação e 04 de pousada. Leia-se: Quantidade de diárias: 04 de alimentação 
e 03 de pousada. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 773394
errata da Portaria Nº 2004/21/di/dF, contida no doe nº 34.747 do 
dia 26/10/2021; onde Lê-se: Período: 15 a 17/10/2021; Leia-se: Período: 
15 a 17/09/2021; ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 773397
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo nº 013/2021-PMPa; 
EXErcÍcio: 2021/2022; oBJETo: o presente termo aditivo tem como ob-
jeto o acréscimo Quantitativo, no valor de r$ 101.582,11(cento e um mil e 
quinhentos e oitenta e dois reais e onze centavos), referente a construção 
do Prédio do 06º Batalhão de Polícia Militar, no município de ananindeua/
Pa; data da assinatura: 16/03/2022; Empresa: coNSTrUTora ENErGEo 
lTda.; cNPJ: 11.649.335/0001-51, inscrição Estadual nº 15.301.013-4, 
Tv. Segunda de Queduz, nº 144-loja 01, canudos, cEP nº 66.070-500; 
ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZA JÚNIOR – CEL QOPM.

Protocolo: 773104
5º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo nº. 007/2017-PMPa; 
EXErcÍcio: 2022; oBJETo: o presente termo aditivo tem como ob-
jeto a ProrroGaÇÃo do contrato administrativo nº 007/2017-dal/
PMPa, em carater de excepcionalidade, permanecendo o valor total de 
r$ 19.000,00 (dezenove mil reais); data da assinatura: 09/03/2022. 
Vigência: 10/03/2022 a 09/03/2023; a despesa com este Termo aditivo 
ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1297 – Manutenção da Gestão; 
Ação (projeto/atividade): 26/8338 – Operacionalização das Ações Admi-
nistrativas; Natureza da Despesa: 3.3.90.39.23 – Festividades e homena-
gens; Plano interno: 4120008338c; fonte: 0101 (recurso Próprio). Em-
presa: MoNcHiK do lar SErViÇoS dE BUffET E EVENToS lTda; cNPJ: 
06.304.594/0001-00, conjunto Sanclair Passarinho, bairro do Quarenta 
Horas, ananindeua/Pa, cEP: 67.113-345; ordENador: JoSÉ dilSoN 
MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM.

Protocolo: 773392
.
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aPostiLaMeNto
.

2º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 872/2018 – daL/
PMPa;Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 872/2018-DAL/
PMPa, celebrado entra a PMPa e a Srª aNilZa SaNToS da coSTa, cujo objeto 
consiste no “locação de imóvel para abrigar a sede do corcPr iX, no município de 
abaetetuba/Pa”.onde se lê: Srª aNilZa da coSTa oliVEira ;Leia-se: Srª aNil-
Za SaNToS da coSTa;Belém/Pa, 17 de Março de 2022;JoSÉ dilSoN MElo dE 
SoUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044;Comandante Geral da PMPA.

Protocolo: 773299
..

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo - PUBLicaÇÃo
Portaria nº 306/2022-dGa-sUP FUNdos;  
Suprido lUciaNa loPES da SilVa oliVEira, MaJ PM, Mf 5887488/1 
, do efetivo do (a) dGEc; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 300,00;Elemento 
de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte 
de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria nº 307/2022-dGa-sUP FUNdos;  
Suprido WilliaM raPHaEl da SilVa BalBiNo rodriGUES, 2º TEN PM, 
Mf 6402815/1 , do efetivo do (a) GaBiNETE do coMaNdo; Prazo p/ 
aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: R$ 1000,00;Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 773167

.

.

editaL de HoMoLoGaÇÃo de coNcUrso PÚBLico
.

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 Pesso-
aL ciViL
HaBiLitaÇÃo dos caNdidatos ao coNcUrso PÚBLico Nº 001/ 
cFP/PM/2020
editaL Nº 045/ssMrPc/2022 – cFP/PMPa, de 17 de MarÇo de 2022
o ESTado do Pará, por meio da Polícia Militar do Pará (PMPa), represen-
tada por seu comandante Geral, JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior 
- CEL QOPM, torna público o resultado final e homologação referente a 
habilitação dos candidatos abaixo relacionados, para admissão ao curso de 
Formação de Praças da Polícia Militar do Pará CFP/PMPA/2020, para fins de 
cumprimento das decisões judiciais.
1- roBErT aBrEU GoMES, (SUB JUdicE), Mandado de Segurança, proces-
so nº 0802027-87.2022.8.14.0000;
2- GilBErTo PErEira da SilVa, (SUB JUdicE), ação ordinária, processo 
nº 0805668-05.2021.8.14.0005;
3- KariNa BraNdÃo rodriGUES, (SUB JUdicE), ação ordinária, proces-
so nº 0873511-69.2021.814.0301;
1- deixam de ser incorporados e matriculados pelos seguintes motivos:
a) Por decisão judicial, concernente ao agravo de instrumento, processo nº 
0802348-25.2022.8.14.0000:
raYra rafaEla loBaTo lEal.
b- Por desistência da vaga:
MaicoN QUiriNo dE SoUSa
2 – Os candidatos APTOs na habilitação deverão se apresentar, para In-
corporação e Matrícula no dia 18 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), lo-
calizada 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.
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: 773224

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°035/2022-GaB diretor/sup. Fundos.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o militar estadual aBNEr MoiSÉS ViEira da coNcEi-

ÇÃo, cB PM rG 38824, cPf 012.808.492-82, Mf 42195091, Motorista do 
faSPM, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 3.800,00 (Três Mil 
oitocentos reais), para despesa de caráter eventual, na funcional progra-
mática: 08.303.1502.8277.0000; r$ 3.800,00 (Três mil oitocentos reais) 
na 339039 (Pessoa Jurídica).
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, 17 de Março de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
MOISÉS COSTA DA CONCEIÇÃO – CEL QOPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 773023
..

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 01
exercício: 2022
contrato: 042/2021
data da assinatura: 17/03/2022
objeto: a realização de aditivo com acréscimo de 25% sobre o contrato n° 
042/2021, no valor de r$ 16.275,63 (dezesseis mil, duzentos e setenta e 
cinco reais e sessenta e três centavos), que atualmente possui o valor de 
r$ 65.102,51 (sessenta e cinco mil, cento e dois reais e cinquenta e um 
centavos) e com o referido aditivo passará a ser de r$ 81.378,14 (oitenta 
e um mil, trezentos e setenta e oito reais e quatorze centavos).
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339039
contratada: TaM coMErcio dE PEÇaS E SErViÇoS dE rEfriGEraÇÃo 
lTda - EPP
cNPJ: 29.044.927/0001-05
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 773051

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 069/diÁria/cedec de 17 de MarÇo 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: MAJ QOBM FRANCISCO JANIO BEZERRA 
coSTa, SGT QBM adalBErTo SaNToS da SilVa, SGT QBM odraci JoSÉ 
JorGE dE SoUZa, SGT QBM  alEXaNdro dE SoUZa MarTiNS, SGT QBM 
JEaN carValHo corrEa, SGT QBM roGÉrio da cUNHa BriTo, SGT 
QBM iGor dE liMa BaTiSTa, SGT QBM Marcio doS SaNToS aVElar, 
SGT QBM VaNdilSoN alVES dE JESUS, SGT QBM MarcoS JoSE coSTa 
NaSciMENTo, cB QBM JEfErSoN da rocHa cordEiro, cB QBM SilVa-
NEidE da SilVa SErrao, cB QBM PaUla fErNaNda corrEa liMa, cB 
QBM daVi BiTENcoUrT dE oliVEira, cB QBM JorGE SoSTENES doS 
SaNToS fErrEira, Sd QBM lUiS EdUardo frEiTaS dE araUJo E TEc. 
ciVil WilMa roSaNa fErrEira dE MENdoNca  08 (oito) diárias de ali-
mentação e 07 (sete) diárias de Pousada para cada, perfazendo um valor 
total de r$ 32.908,10 (TriNTa E doiS Mil, NoVEcENToS E oiTo rEaiS E 
dEZ cENTaVoS), por terem seguido viagem de Belém-Pa para o município 
de Baião/Pa, na região de integração do Tocantins e com diárias do grupo 
B, no período de 20 a 27 de março de 2022, a serviço da coordenadoria 
Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 773266
Portaria Nº 070/diÁria/cedec de 17 de MarÇo 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: SGT QBM CELSO DE SOUZA SALGADO e 
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.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 506/2022-GaB/dGPc/cedÊNcia
Belém, 16 de Março de 2022
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo os termos da lei complementar nº 022 de 15/03/1994 
e alterações posteriores, que confere ao delegado-Geral, atribuições para 
dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz adminis-
tração da instituição Policial;
coNSidEraNdo o teor do PaE Nº 2021/1440217, em que solicita licença 
para Mandato classista da fEdErEÇÃo iNTErESTadUal doS TraBalHa-
dorES PoliciaiS ciViS da rEGiÃo NorTE - fEPolNorTE, com manifes-
tação jurídica nº 557/2022, favorável;
r E S o l V E:
i - cEdEr, a pedido, o servidor iPc PEdro fErNaNdES dE SoUZa fi-
lHo, Matrícula nº 5856760, para para a fEdErEÇÃo iNTErESTadUal doS 
TraBalHadorES PoliciaiS ciViS da rEGiÃo NorTE - fEPolNorTE, a 
contar de 01/01/2022 até 07/06/2025;
ii - determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos para 
que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida delegado Geral da Polícia civil

Protocolo: 773228
Portaria Nº 502/2022-GaB/dGPc/cedÊNcia
Belém, 16 de Março de 2022
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo os termos da lei complementar nº 022 de 15/03/1994 
e alterações posteriores, que confere ao delegado-Geral, atribuições para 
dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz adminis-
tração da instituição Policial;
coNSidEraNdo o teor do PaE Nº 2021/1440217, em que solicita licença 
para Mandato classista da fEdErEÇÃo iNTErESTadUal doS TraBalHa-
dorES PoliciaiS ciViS da rEGiÃo NorTE - fEPolNorTE, com manifes-
tação jurídica nº 557/2022, favorável;
r E S o l V E:
i - cEdEr, a pedido, o servidor iPc aNToNio lUiS da SilVa araGao, 
Matrícula nº 5332575, para a fEdErEÇÃo iNTErESTadUal doS TraBa-
lHadorES PoliciaiS ciViS da rEGiÃo NorTE - fEPolNorTE, a contar 
de 01/01/2022 até 07/06/2025;
ii - determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos para 
que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil

Protocolo: 773246
Portaria Nº 505/2022-GaB/dGPc/cedÊNcia
Belém, 16 de Março de 2022
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo os termos da lei complementar nº 022 de 15/03/1994 
e alterações posteriores, que confere ao delegado-Geral, atribuições para 
dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz adminis-
tração da instituição Policial;
coNSidEraNdo o teor do PaE Nº 2021/1440217, em que solicita licença 
para Mandato classista da fEdErEÇÃo iNTErESTadUal doS TraBalHa-
dorES PoliciaiS ciViS da rEGiÃo NorTE - fEPolNorTE, com manifes-
tação jurídica nº 557/2022, favorável;
r E S o l V E: i - cEdEr, a pedido, o servidor iPc PaBlo rafaEllo 
raYMoNd da SilVa faraH, Matrícula nº 5445094, para para a fEdErE-
ÇÃo iNTErESTadUal doS TraBalHadorES PoliciaiS ciViS da rEGiÃo 
NorTE - fEPolNorTE, a contar de 01/01/2022 até 07/06/2025;
ii - determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos para 
que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil

Protocolo: 773232
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ
deLeGacia GeraL
coMissÃo PerMaNeNte de Processo adMiNistratiVo disciPLiNar
NotiFicaÇÃo de aUdiÊNcias
Exmo. Sr.
JoSÉ WilliaN SiQUEira da foNSEca
delegado de Polícia civil
lotação: delegacia de Polícia de Santa cruz do arari
End.: Travessa antônio Bentes, nº 1220, bairro N. Sa. das Graças, orixi-
miná - Pa. cEP 68270-000
End.: avenida Governador José Malcher, Passagem Sônia Maria, nº 24, Bairro 
Nazaré, Belém - Pa (Sede do Partido renovador Trabalhista Brasileiro - PrTB)
1. a Presidente da comissão do Processo administrativo disciplinar, ins-

tituído através da PorTaria Nº 002/2022-Pad/iNSTaUraÇÃo/dG/Pc-
PA, de 07/02/2022, com publicação no Diário Oficial sob o nº 34.863, de 
11/02/2022, do Exmo. Sr. Walter resende de almeida, delegado Geral da 
Polícia civil, NoTifica Vossa Excelência das audiências das testemunhas 
abaixo nominadas que serão realizadas no período abaixo, dia e hora men-
cionados no prédio da delegacia de Polícia civil de oriximiná. Tudo confor-
me os princípios do contraditório e ampla defesa.
2. outrossim, solicitamos, caso Vossa Excelência entenda necessário, apre-
sentar no PraZo dE ciNco diaS, rol de testemunhas de defesa, com nome 
e endereço completo, a fim de que possamos notificá-los para as audiências.
3. Informamos, ainda, que seu depoimento em Auto de Qualificação e In-
terrogatório está marcado para a data de 13/04/2022 às 15h, na Sede da 
corregedoria Geral de Polícia civil, localizada no complexo da Polícia civil, 
no Município de Belém.

testeMUNHas data Hora LocaL
iPc davi albuquerque dos Santos 30/03/2022 09:30 oriximiná

adV Joaquim de Souza Simão Neto 30/03/2022 10:00 oriximiná
aldilene cardoso 30/03/2022 11:00 oriximiná

darla cardoso azevedo 30/03/2022 14:00 oriximiná
admilson Gomes dos Santos 30/03/2022 15:00 oriximiná

Testemunha de defesa 31/03/2022 08:00 oriximiná
Testemunha de defesa 31/03/2022 09:00 oriximiná
Testemunha de defesa 31/03/2022 10:00 oriximiná

aQi José Willian Siqueira da fonseca 13/04/2022 15:00 Belém

Belém - Pa, 17 de Março de 2022
delegado oTTo HENriQUE diaS WirTZ
Presidente da comissão Processante
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
ciente em ____/_____/2022
______________________________________
dPc JoSÉ WilliaN SiQUEira da foNSEca

Protocolo: 773216
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ
deLeGacia GeraL
coMissÃo PerMaNeNte de Processo adMiNistratiVo disciPLiNar
1. NotiFicaÇÃo iNiciaL
Exmo. Sr.
JoSÉ WilliaN SiQUEira da foNSEca
delegado de Polícia civil
lotação: delegacia de Polícia de Santa cruz do arari
End.: Travessa antônio Bentes, nº 1220, bairro N. Sa. das Graças, orixi-
miná - Pa. cEP 68270-000
End.: avenida Governador José Malcher, Passagem Sônia Maria, nº 24, 
Bairro Nazaré, Belém - Pa (Sede do Partido renovador Trabalhista Brasi-
leiro - PrTB)
a Presidente da comissão do Processo administrativo disciplinar, insti-
tuído através da PorTaria Nº 002/2022-Pad/iNSTaUraÇÃo/dG/Pc-Pa, 
de 07/02/2022, com publicação no Diário Oficial sob o nº 34.863, de 
11/02/2022, do Exmº. Sr. Walter resende de almeida, delegado Geral 
da Polícia civil, NoTifica que foi instaurado o Processo administrativo 
disciplinar em epígrafe, considerando a conclusão da aai nº 335/2019-
GaB/corrEGEPol, e o teor da notícia de fato SiMP nº 001473-039/2019, 
oriundo da Promotoria de Justiça de Oriximiná, instaurado com a finalidade 
de apurar conduta de irregularidades atribuídas a Vossa Excelência, con-
duta que, em tese, constitui transgressão disciplinar prevista no artigo 74, 
incisos Vii, XXXV e XXXiX, da lei complementar n. 022/94
E, a partir do recebimento desta notificação, Vossa Excelência, poderá ter 
vista aos autos, podendo acompanhar toda a instrução do processo, pes-
soalmente ou por intermédio de advogado legalmente constituído, arrolar e 
reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas, em conformidade 
com os artigos 209 e 212 da lei nº 5.810/94.
comunicamos que a comissão ficará instalada no prédio onde funciona a 
Corregedoria Geral de Polícia Civil, sito na Av. Magalhães Barata, 209 – 
Bairro de Nazaré, complexo da Polícia civil, Bloco B, Sala do Pad 01, Bairro 
de Nazaré, e que Vossa Excelência será devidamente notificado do dia e 
hora e local, de todos os atos da comissão Processante. Tudo em conformi-
dade com os Princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Belém - Pa, 17 de Março de 2022
delegado oTTo HENriQUE diaS HirTZ
Presidente da comissão Processante
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
ciente em ____/_____/2022
______________________________________
JoSÉ WilliaN SiQUEira da foNSEca
delegado de Polícia civil

Protocolo: 773203

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
contrato n°008/2022-Pc/Pa.
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico n°021/2021.
Partes: PolÍcia ciVil do ESTado do Pará. cNPJ Nº 00.368.105/0001-
06 e a EMPrESa ZEUS coMErcial EirEli, inscrita no cNPJ sob o n° 
34.840.358/0001-44.
data da assinatura: 18/02/2022.
Vigência: a vigência do contrato será de 12 (doze) meses.
Valor: r$ 6.055,50 (seis mil e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos).
objeto: aQUiSiÇÃo dE PNEUS aUToMoTiVoS.
Processo nº 2022/41769.
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orçamento: 40101.06.122.1297.8338.339030.0101
contratada: EMPrESa ZEUS coMErcial EirEli
Endereço da contratada: rua Marechal deodoro, n° 90, Sala 101, Edif. 
Benvinda Ribeiro, Centro – Concórdia/SC, CEP: 89.700-172, Tel.: (49) 
3030-8412, e-mail: fiscal.zeusdobrasil@gmail.com
.ordenadora responsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe 
de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
republicado por ter saído com incorreção no doe N°34.871 de 21/02/2022.

Protocolo: 773446

.

.

diÁria
.

Portaria Nº: 00463/2022 - dGPc/od/drF de 08 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022269381, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BoM JESUS 
DO TOCANTINS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, 
no período de 09/03/2022 a 15/03/2022;

1. ddiV rUBENVal corrEa ParaENSE - MaT: 5462657
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

2. rodriGo cHaVES SoUZa - MaT: 5904964
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00464/2022 - dGPc/od/drF de 08 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022269381, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BoM JESUS 
DO TOCANTINS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, 
no período de 09/03/2022 a 15/03/2022;

1. iPc JoSE Maria dE SoUSa rocHa - MaT: 5333199
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

2. MPc iSraEl araUJo dE SoUZa - MaT: 5413680
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00465/2022 - dGPc/od/drF de 08 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/269366, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ABAETETUBA, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 08/03/2022 a 10/03/2022;

1. iPc alESSaNdro doS SaNToS cardoSo - MaT: 5865816
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc faBricio TorrES PiNHEiro caSTElo - MaT: 57233486
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. dPc WalMir raciNE liMa loPES JUNior - MaT: 5940427
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que provi-
dencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, per-
fazendo um total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE 
E QUaTro rEaiS E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas 
adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00466/2022 - dGPc/od/drF de 09 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/274551, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOJU, a fim de reali-
zar diliGENcia Policial, no período de 10/03/2022 a 12/03/2022;

1. iPc araN GoNcalVES rEBoUcaS - MaT: 5332095
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)
2. dPc alBEroNE afoNSo MiraNda loBaTo - MaT: 5673739
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

3. iPc aNToNio carloS da SilVa MoNTEiro - MaT: 54189056
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)
4. EPc ElaiNE criSTiNa da SilVa coUTiNHo - MaT: 5836875
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 2,373.80 ( doiS Mil, TrEZENToS E SETENTa E TrÊS rEaiS E oiTEN-
Ta cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00467/2022 - dGPc/od/drF de 09 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/268754, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ANAPU, a fim de rea-
lizar diliGENcia Policial, no período de 10/03/2022 a 13/03/2022;

1. iPc GlaUToN fEiToSa da SilVa - MaT: 54192489
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. EPc lUciaNo fraNciSco fErrEira - MaT: 5939892
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. iPc daNiEl faraco MaciEl GoMES MacHado - MaT: 5940312
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

4. iPc raiMUNdo JoSE MENdES dE SoUZa - MaT: 57233642
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

5. dPc daVid HENriQUE flaVio - MaT: 5940494
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 3,560.70 ( TrÊS Mil, QUiNHENToS E SESSENTa rEaiS E SETENTa 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00468/2022 - dGPc/od/drF de 09 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/268585, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOCAJUBA, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 10/03/2022 a 11/03/2022;

1. iPc dENilSoN da SilVa BiTENcoUrT - MaT: 57200091
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. iPc EliaS fErrEira Baia - MaT: 54193328
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

3. dPc NicHolaS BarBoSa HorTENcio dE liMa - MaT: 5940389
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

4. iPc PEdro fEldaS VaScoNcEloS - MaT: 5129931
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
5. dPc rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES - MaT: 5917088
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

6. iPc JacEMir PirES do aMaral - MaT: 5704235
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

7. iPc iraN MarTiNS dE MESQUiTa - MaT: 57206440
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que provi-
dencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, per-
fazendo um total de r$ 1,661.66 ( UM Mil, SEiScENToS E SESSENTa 
E UM rEaiS E SESSENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas 
adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00469/2022 - dGPc/od/drF de 09 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/265447, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de reali-
zar diliGENcia Policial, no período de 10/03/2022 a 10/03/2022;

1. iPc rafaEl NaSciMENTo raMoS - MaT: 5903967
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 118.69 ( cENTo E dEZoiTo rEaiS E SESSENTa E NoVE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00470/2022 - dGPc/od/drF de 09 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/258324, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ACARÁ, a fim de rea-
lizar diliGENcia Policial, no período de 10/03/2022 a 11/03/2022;

1. iPc JoSiETE criSTiNa coSTa dE SaNTa BriGida - MaT: 8400722
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. EPc aNToNio BorGES da crUZ JUNior - MaT: 57233528
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
3. dPc daVid BaHUrY MESQUiTa da SilVa - MaT: 5940465
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00471/2022 - dGPc/od/drF de 09 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/265522, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo 
FÉLIX DO XINGU, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
09/03/2022 a 12/03/2022;

1. EPc aNToNio carloS SoUZa dE oliVEira - MaT: 3339521
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
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2. iPc WESlEN BarrETo dE MElo - MaT: 5940103
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. iPc SilaS cHaVES aPiNaGES - MaT: 57200175
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
4. EPc JUScEliNo MEira TEiXEira JUNior - MaT: 5940325
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

5. iPc daTES BriTo da SilVa JUNior - MaT: 54194285
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

6. dPc iVaN PiNTo da SilVa - MaT: 5940566
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,984.98 ( QUaTro Mil, NoVEcENToS E oiTENTa E QUaTro 
rEaiS E NoVENTa E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00472/2022 - dGPc/od/drF de 09 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/265548, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ITAITUBA, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 10/03/2022 a 11/03/2022;

1. iPc roBErTo Sa dE oliVEira - MaT: 54194276
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00473/2022 - dGPc/od/drF de 09 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/266858, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PLACAS, a fim de rea-
lizar diliGENcia Policial, no período de 10/03/2022 a 21/03/2022;

1. iPc THiaGo PErES dE QUiNTa - MaT: 5940253
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 2,611.18)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,611.18 ( doiS Mil, SEiScENToS E oNZE rEaiS E dEZoiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00474/2022 - dGPc/od/drF de 09 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 10/03/2022 a 10/03/2022;

1. iPc oZi BriTo aSSUNcao - MaT: 5856680
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

2. iPc aGoSTiNHo BarrEiroS dE lEao - MaT: 5204917
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00475/2022 - dGPc/od/drF de 09 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/274257, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Sali-
NÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃo lEi SEca, no período de 
10/03/2022 a 14/03/2022;

1. iPc GrEGorio MaGNo lEal MoNTEiro - MaT: 5224160
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. EPc rUi GUilHErME ParacaMPoS da SilVa - MaT: 5825873
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. iPc EVaNdro fErrEira caSTro - MaT: 5853435
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
4. EPc EdNa Maria cardoSo corrEia - MaT: 5331250

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
5. iPc raiMUNdo da SilVa SidoNio - MaT: 5410061

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
6. iPc MaYra rafaElla SoUZa da foNSEca - MaT: 5913897
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

7. EPc JocYclEia dE Karla SoUZa dUraNS - MaT: 5428149
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

8. dPc adriENNE dE caSSia SilVa PESSoa da coSTa - MaT: 57210803
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que provi-
dencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfa-
zendo um total de r$ 7,596.16 ( SETE Mil, QUiNHENToS E NoVENTa E 

SEiS rEaiS E dEZESSEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicio-
nais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00476/2022 - dGPc/od/drF de 09 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/274293, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Sali-
NÓPOLIS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no 
período de 10/03/2022 a 14/03/2022;

1. ddiV TaTiaNa fErrEira Vidal - MaT: 5915101
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. adM alaNNa Maia rodriGUES - MaT: 5964524
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS E QUaTro 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00477/2022 - dGPc/od/drF de 09 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/275520, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BrEJo 
GRANDE DO ARAGUAIA, a fim de realizar MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN-
ToS, no período de 10/03/2022 a 11/03/2022;

1. aSS. iNf BrUNNo iaN fErrEira SaNToS - MaT: 5962966
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00478/2022 - dGPc/od/drF de 09 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/279485, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de 
realizar aPoio a EVENToS, no período de 09/03/2022 a 11/03/2022;

1. aGMEc HErNaNi caSTro dE fiGUEirEdo - MaT: 58963
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 2, ToTal: r$ 334.10)

2. EPc Maria dE faTiMa aNdradE - MaT: 5232791
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 2, ToTal: r$ 334.10)
3. daS oSValdo MiraNda doS SaNToS - MaT: 5946727

(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 2, ToTal: r$ 334.10)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,002.30 ( UM Mil, doiS rEaiS E TriNTa cENTaVoS ), para 
atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00479/2022 - dGPc/od/drF de 09 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/256124, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 07/03/2022 a 12/03/2022;

1. iPc rUBEM GoNcalVES da SilVa - MaT: 54189026
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5.5, ToTal: r$ 1,305.59)

2. iPc alUiZio PoMBo corrEa - MaT: 5299616
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5.5, ToTal: r$ 1,305.59)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,611.18 ( doiS Mil, SEiScENToS E oNZE rEaiS E dEZoiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00480/2022 - dGPc/od/drF de 10 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/268833, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTa 
CRUZ DO ARARI, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
11/03/2022 a 14/03/2022;

1. iPc JoSE roBErTo BarroS dE SoUSa - MaT: 5853249
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 00481/2022 - dGPc/od/drF de 10 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de RURÓPOLIS, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 12/03/2022 a 13/03/2022;

1. dPc Joao MilHoMEM - MaT: 5913943
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. iPc WallEria dE NaZarETH TaVarES aQUiNo - MaT: 5785944
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

3. EPc liliaN dE SoUZa do carMo - MaT: 5940058
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

4. iPc aYrToN rUBENS BarBoSa fErrEira PorTo - MaT: 5940004
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

5. iPc ValdiNEi dE Sa loBo - MaT: 5853206
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

6. iPc orlaNdo loPES raMoS - MaT: 5940183
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

7. EPc JaiME SilVEira oliVEira - MaT: 5825962
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

8. iPc MiGUEl fErrEira JUNior - MaT: 5619319
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

9. iPc MarQUEZZaN frEiTaS SilVa - MaT: 5913954
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
10. dPc doMiNGoS dJalMa rEGo PErEira - MaT: 64165
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

11. EPc raiMUNdo PErEira dE carValHo NETo - MaT: 5725186
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

12. iPc lUciaNa dE SoUSa oliVEira loBo - MaT: 5898979
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

13. EPc BiBiaNo SilVa ViNHolTE - MaT: 5759480
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

14. iPc rafaEl carValHo GUiMaraES - MaT: 5941051
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

15. iPc roGErio EVaNGEliSTa liMa oliVEira - MaT: 5940193
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

16. dPc GESSica THaiaNY GoMES dE ararUNa - MaT: 5940406
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

17. dPc VicENTE fErrEira GoMES - MaT: 5857449
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

18. EPc daNiElla caroliNE fErrEira cardoSo carValHo - MaT: 5900990
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
19. dPc MarcElo diNiZ SaNToS filHo - MaT: 5940454

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 4,510.22 ( QUaTro Mil, QUiNHENToS E dEZ rEaiS E ViNTE E doiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00482/2022 - dGPc/od/drF de 10 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/266664, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTarÉM, 
a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período de 
12/03/2022 a 15/03/2022;

1. iPc JoSE aUGUSTo loUrEiro raUliNo - MaT: 57199540
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. iPc roNiValdo PoNTES dE SoUZa - MaT: 5397570
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. iPc VicTor loBaTo BiNo - MaT: 54197174
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

4. MPc PErY UBiraTaN da SilVa dE VaScoNcEloS - MaT: 5600847
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E 
TriNTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00483/2022 - dGPc/od/drF de 10 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/256222, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de cEará, a 
fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período de 
12/03/2022 a 22/03/2022;

1. iPc doUGlaS coElHo da PaiXao - MaT: 5940021
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 1, ToTal: r$ 5,064.20)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 5,064.20 ( ciNco Mil, SESSENTa E QUaTro rEaiS E ViNTE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00484/2022 - dGPc/od/drF de 10 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022281545, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ANAPU, a fim de rea-
lizar EXPEdiÇÃo dE docUMENToS, no período de 12/03/2022 a 16/03/2022;

1. PaP rUBENS liMa PaNToJa - MaT: 6021743
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que provi-
dencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, per-
fazendo um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE 
rEaiS E ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adi-
cionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00485/2022 - dGPc/od/drF de 10 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022280178, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo 
PAULO, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO, no período de 
11/03/2022 a 13/03/2022;

1. dPc ariaNE liliaN liMa doS SaNToS MElo rodriGUES - MaT: 57225308
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 2, ToTal: r$ 1,012.84)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,012.84 ( UM Mil, doZE rEaiS E oiTENTa E QUaTro cENTa-
VoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00486/2022 - dGPc/od/drF de 10 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022281322, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de liMo-
EIRO DO AJURU, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no 
período de 12/03/2022 a 16/03/2022;

1. daS Erica TErEZa doS PaSSoS SoUZa - MaT: 6402891
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que provi-
dencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, per-
fazendo um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE 
rEaiS E ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adi-
cionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00487/2022 - dGPc/od/drF de 10 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022281341, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aUrora 
DO PARÁ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 
12/03/2022 a 17/03/2022;

1. daS SaNdro TaVarES doS SaNToS - MaT: 5931128
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. ddiV MarcoS aUGUSTo MiraNda doS SaNToS - MaT: 5946304
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 2,373.80 ( doiS Mil, TrEZENToS E SETENTa E TrÊS rEaiS E oiTEN-
Ta cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00488/2022 - dGPc/od/drF de 10 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022277817, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM, a fim de re-
alizar EXPEdiÇÃo dE docUMENToS, no período de 12/03/2022 a 27/03/2022;

1. adM HElioMar diaS - MaT: 3157296
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 3,560.70)

2. daS roMUlo rallYE dE SoUSa loPES - MaT: 5949854
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 3,560.70)

3. adM SoNHia Maria TorrES araUJo - MaT: 57188920
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 3,560.70)

4. daS KalaMidE doS PaSSoS riBEiro - MaT: 5914351
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 3,560.70)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que provi-
dencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfa-
zendo um total de r$ 14,242.80 ( QUaTorZE Mil, dUZENToS E QUa-
rENTa E doiS rEaiS E oiTENTa cENTaVoS ), para atender despesas 
adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 00489/2022 - dGPc/od/drF de 10 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022277785, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaN-
TARÉM, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 
12/03/2022 a 27/03/2022;

1. PaP flaVio MarcElo caValcaNTE MoTa - MaT: 57215792
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 3,560.70)

2. MPc EdiEl fraNciSco BarBoSa BiTENcoUrT - MaT: 5463556
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 3,560.70)
3. iPc WaNdErlEY dE SoUSa VirGoliNo - MaT: 54185458
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 3,560.70)

4. PaP aNdrE lUiZ MoNTEiro caSTro - MaT: 70530
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 3,560.70)

5. PaP MaGdala dE SoUZa - MaT: 5157234
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 3,560.70)
6. PaP JoSE aUGUSTo riBEiro cardoSo - MaT: 5449472

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 3,560.70)
7. PaP KlEiToN aMaNcio caBral - MaT: 5452759

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 3,560.70)
8. PaP JorGEMar alVES da SilVa - MaT: 5703913

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 3,560.70)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 28,485.60 ( ViNTE E oiTo Mil, QUaTrocENToS E oiTENTa E 
ciNco rEaiS E SESSENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00490/2022 - dGPc/od/drF de 10 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/279131, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 11/03/2022 a 12/03/2022;

1. iPc lUcilENo doS SaNToS cardoSo - MaT: 57192628
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

2. dPc dilErMaNo GoMES TaVarES - MaT: 4007824
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

3. EPc MarcElo SoUZa fraNcES - MaT: 54196349
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

4. iPc EdMilSoN daNiEl doS aNJoS JUNior - MaT: 54189365
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que provi-
dencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, per-
fazendo um total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE 
E QUaTro rEaiS E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas 
adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00491/2022 - dGPc/od/drF de 10 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022282400, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de alTaMira, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
14/03/2022 a 17/03/2022;

1. ddiV Maira criSTiNa BarroS dE aZEVEdo - MaT: 54185815
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. adM VaNESSa ElaiNE fariaS dE SoUSa PiMENTa - MaT: 5891357
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que provi-
dencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, per-
fazendo um total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE 
E QUaTro rEaiS E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas 
adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00492/2022 - dGPc/od/drF de 11 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/286121, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ToMÉ-aÇÚ, 
a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período de 
14/03/2022 a 17/03/2022;

1. iPc aNGElo fErrEira MarTiNS - MaT: 5913855
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. iPc VicTor fErNaNdES Bricio - MaT: 5913932
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. EPc faBio lUiS araUJo NoroNHa - MaT: 57233565
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
4. iPc EMilio dE QUadroS PEiNado JUNior - MaT: 5876940
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

5. iPc carloS Maia filHo - MaT: 57193680
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que provi-
dencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfa-
zendo um total de r$ 4,154.15 ( QUaTro Mil, cENTo E ciNQUENTa E 

QUaTro rEaiS E QUiNZE cENTaVoS ), para atender despesas adicio-
nais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00493/2022 - dGPc/od/drF de 11 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/286058, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ToMÉ-aÇÚ, 
a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período de 
13/03/2022 a 16/03/2022;

1. iPc carloS MarTiNS da SilVa - MaT: 5234336
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. iPc aNToNio fErNaNdo liMa JUNior - MaT: 5332214
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. iPc WENdEl roBErTo MarTEl doS SaNToS - MaT: 5940247
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

4. iPc roMario liMa GoNcalVES - MaT: 5940096
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que provi-
dencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfa-
zendo um total de r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS 
rEaiS E TriNTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00494/2022 - dGPc/od/drF de 11 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/280975, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de reali-
zar diliGENcia Policial, no período de 14/03/2022 a 14/03/2022;

1. dPc lUcaS MacHado dE SalES - MaT: 5940517
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 118.69 ( cENTo E dEZoiTo rEaiS E SESSENTa E NoVE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00495/2022 - dGPc/od/drF de 11 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/280771, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTa 
CRUZ DO ARARI, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
14/03/2022 a 16/03/2022;

1. EPc MaUricio dE alENcar GUiMaraES HiPoliTo - MaT: 5940301
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

2. EPc fadia SoUSa fEliX NaUar - MaT: 5940340
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

3. dPc rodriGo aUGUSTo coSTa dE aMoriM - MaT: 5914092
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,780.35 ( UM Mil, SETEcENToS E oiTENTa rEaiS E TriNTa E ciNco 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00496/2022 - dGPc/od/drF de 11 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/278074, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 14/03/2022 a 15/03/2022;

1. iPc GESSi da SilVa laMEira filHo - MaT: 5619181
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)
2. iPc arlEN MarcElo MaciEl doS SaNToS - MaT: 5618690
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00497/2022 - dGPc/od/drF de 11 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/277664, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de reali-
zar diliGENcia Policial, no período de 14/03/2022 a 14/03/2022;

1. iPc SilVio HidEKaZU iKiKaME - MaT: 5913896
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 118.69 ( cENTo E dEZoiTo rEaiS E SESSENTa E NoVE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
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rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00498/2022 - dGPc/od/drF de 11 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/268688, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de reali-
zar diliGENcia Policial, no período de 14/03/2022 a 15/03/2022;

1. iPc SilaS cHaVES aPiNaGES - MaT: 57200175
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

2. iPc faBio MarTiNS da SilVa - MaT: 5854040
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00499/2022 - dGPc/od/drF de 11 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/247863, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NoVo 
PROGRESSO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
14/03/2022 a 17/03/2022;

1. iPc rafaEl carValHo GUiMaraES - MaT: 5941051
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. iPc roGErio EVaNGEliSTa liMa oliVEira - MaT: 5940193
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,661.66 ( UM Mil, SEiScENToS E SESSENTa E UM rEaiS E 
SESSENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00500/2022 - dGPc/od/drF de 11 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/156111, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAMETÁ, a fim de reali-
zar diliGÊNciaS EM aUToS dE Pad, no período de 14/03/2022 a 17/03/2022;

1. dPc carMEN SUElY SoUZa da SilVa - MaT: 5206332
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. dPc oTTo HENriQUE diaS WirTZ - MaT: 5415128
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. EPc Maria ofElia alBaNo BaiMa - MaT: 54185474
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que provi-
dencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfa-
zendo um total de r$ 2,136.42 ( doiS Mil, cENTo E TriNTa E SEiS rE-
aiS E QUarENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00501/2022 - dGPc/od/drF de 11 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/289865, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 14/03/2022 a 16/03/2022;

1. EPc Marco aUrElio MaToS caSTElo BraNco - MaT: 5130140
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc Marco aNToNio NEVES MaToS - MaT: 54189061
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. iPc roSiEl dE frEiTaS MaUES - MaT: 5290155
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

4. iPc JordaN aUGUSTo da SilVa PaNToJa - MaT: 57199593
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

5. dPc caio carMEllo rocHa loBo - MaT: 5894819
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

6. iPc raYMUNdo alEXaNdrE faraH NETTo - MaT: 5939704
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00502/2022 - dGPc/od/drF de 11 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022246393, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de rea-
lizar diliGENcia Policial, no período de 14/03/2022 a 18/03/2022;

1. dPc rENaTo loPES Tarallo - MaT: 57192645
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. EPc NaTaSHa Maria BElEM rocHa aGUiar dE caSTro dUraN - MaT: 5913796
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS E QUaTro 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00503/2022 - dGPc/od/drF de 11 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/287754, que solicitou o des-
locamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de 
ABAETETUBA, a fim de realizar OPERAÇÃO DOCUMENTO, no período de 
11/03/2022 a 13/03/2022;

1. iPc PaUlo HENriQUE SilVa MacHado - MaT: 54189007
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc VaNia carla PaMPolHa ViEira - MaT: 5410649
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. PaP MiGUEl JUSTo doS SaNToS filHo - MaT: 59145
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

4. iPc lUiZ arlaN dE alMEida coSTa - MaT: 5887054
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS E QUaTro 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00504/2022 - dGPc/od/drF de 11 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/268715, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 15/03/2022 a 15/03/2022;

1. iPc WESlEN BarrETo dE MElo - MaT: 5940103
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

2. iPc VicTor do VallE rEHEM - MaT: 5940240
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00505/2022 - dGPc/od/drF de 11 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022156111, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caME-
TÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 14/03/2022 a 
17/03/2022;
1. iPc MaNoEl Moacir SoUZa dE frEiTaS - MaT: 57134
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00506/2022 - dGPc/od/drF de 11 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022235970, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PRAINHA, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 14/03/2022 a 19/03/2022;

1. dPc EdiNaldo SilVa dE SoUSa - MaT: 5619203
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. EPc aNToNio fErNaNdo TEiXEira JUNior - MaT: 54183806
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
3. dPc JaiME aUGUSTo SalES da PaiXao - MaT: 6120854

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 3,560.70 ( TrÊS Mil, QUiNHENToS E SESSENTa rEaiS E SETENTa 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00507/2022 - dGPc/od/drF de 11 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/294017, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaN-
ÇA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 11/03/2022 a 14/03/2022;

1. ddiV adEMildo PaNToJa da SilVa - MaT: 5904207
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
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coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00508/2022 - dGPc/od/drF de 14 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/293874, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaN-
ÇA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 14/03/2022 a 16/03/2022;

1. adM PaUlo roBErTo rodriGUES cardoSo - MaT: 57190627
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 593.45 ( QUiNHENToS E NoVENTa E TrÊS rEaiS E QUarENTa E ciN-
co cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00509/2022 - dGPc/od/drF de 14 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/293868, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 14/03/2022 a 16/03/2022;

1. EPc alciNEY ModESTo BraGa - MaT: 54183800
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

2. iPc GilBErTo carloS da SilVa coNcEicao - MaT: 5856884
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

3. iPc rUi PErEira doS SaNToS - MaT: 5411866
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

4. EPc MarcUS ViNiciUS filGUEiraS MaToS - MaT: 54183825
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)
5. iPc aldENor aUGUSTo da SilVa NETo - MaT: 57200294
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

6. dPc THiaGo MENdES diNiZ - MaT: 5940438
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 3,560.70 ( TrÊS Mil, QUiNHENToS E SESSENTa rEaiS E SETENTa 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00510/2022 - dGPc/od/drF de 14 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/293867, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 14/03/2022 a 18/03/2022;

1. dPc MaUricio dE MENEZES PirES - MaT: 57233649
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. iPc TaYroN SoUZa doS SaNToS - MaT: 5918066
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. iPc roGErio da SilVa BriTo - MaT: 5410606
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

4. EPc GlaUBEr PiNTo frEiTaS - MaT: 54184099
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 3,798.08 ( TrÊS Mil, SETEcENToS E NoVENTa E oiTo rEaiS E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00511/2022 - dGPc/od/drF de 14 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/281064, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de reali-
zar diliGENcia Policial, no período de 16/03/2022 a 17/03/2022;

1. iPc JoSE SaNToS dE SoUZa - MaT: 5421926
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. iPc SilaS cHaVES aPiNaGES - MaT: 57200175
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

3. iPc GUSTaVo BorGES da SilVa - MaT: 5940163
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00512/2022 - dGPc/od/drF de 14 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/270636, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTarÉM, 
a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período de 
16/03/2022 a 19/03/2022;

1. iPc VicTor loBaTo BiNo - MaT: 54197174
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
2. iPc JoSE aUGUSTo loUrEiro raUliNo - MaT: 57199540
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. iPc roNiValdo PoNTES dE SoUZa - MaT: 5397570
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

4. MPc PErY UBiraTaN da SilVa dE VaScoNcEloS - MaT: 5600847
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E TriNTa E doiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00513/2022 - dGPc/od/drF de 15 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/187810, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de cEará, a 
fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período de 
17/03/2022 a 21/03/2022;

1. iPc SaBiNo PirES NEcY - MaT: 5331633
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 4.5, ToTal: r$ 2,278.89)

2. dPc arTHUr afoNSo NoBrE dE araUJo SoBriNHo - MaT: 5914347
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 4.5, ToTal: r$ 2,278.89)

3. iPc daNiEl riBEiro do NaSciMENTo - MaT: 5206499
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 4.5, ToTal: r$ 2,278.89)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 6,836.67 ( SEiS Mil, oiTocENToS E TriNTa E SEiS rEaiS E 
SESSENTa E SETE cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00514/2022 - dGPc/od/drF de 15 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/293848, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CASTANHAL, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 14/03/2022 a 16/03/2022;

1. dPc lUa fiGUEirEdo ViEira - MaT: 5940414
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 2.5, ToTal: r$ 417.63)

2. EPc GlaUciaNE coSTa carValHo - MaT: 54189611
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 2.5, ToTal: r$ 417.63)

3. iPc alUiZio PoMBo corrEa - MaT: 5299616
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 2.5, ToTal: r$ 417.63)

4. iPc THaiS liMa doS SaNToS - MaT: 5913857
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 2.5, ToTal: r$ 417.63)
5. iPc cElSo fErrEira SarMENTo filHo - MaT: 54185454
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 2.5, ToTal: r$ 417.63)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 2,088.15 ( doiS Mil, oiTENTa E oiTo rEaiS E QUiNZE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00515/2022 - dGPc/od/drF de 15 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ITAITUBA, a fim de re-
alizar diliGENcia Policial, no período de 17/03/2022 a 19/03/2022;

1. iPc MarQUEZZaN frEiTaS SilVa - MaT: 5913954
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. dPc MarcElo diNiZ SaNToS filHo - MaT: 5940454
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00516/2022 - dGPc/od/drF de 15 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/300380, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 15/03/2022 a 19/03/2022;

1. iPc lUcilENE do Socorro MaUES PErEira caldaS - MaT: 57201670
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
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coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que provi-
dencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, per-
fazendo um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE 
rEaiS E ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adi-
cionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00517/2022 - dGPc/od/drF de 15 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/300138, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CEARÁ, a fim de reali-
zar diliGENcia Policial, no período de 15/03/2022 a 19/03/2022;

1. dPc dMiTri TElES ESMEraldo dioGENES - MaT: 5914096
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 4, ToTal: r$ 2,025.68)

2. dPc TEMMEr da cUNHa KHaYaT - MaT: 57233637
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 4, ToTal: r$ 2,025.68)
3. iPc PaUlo roBErTo do carMo BraGa - MaT: 57233689
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 4, ToTal: r$ 2,025.68)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 6,077.04 ( SEiS Mil, SETENTa E SETE rEaiS E QUaTro 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00518/2022 - dGPc/od/drF de 15 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/299977, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ABAETETUBA, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 15/03/2022 a 16/03/2022;

1. iPc alESSaNdro doS SaNToS cardoSo - MaT: 5865816
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. iPc JoSE NilSoN da coSTa JUNior - MaT: 5877938
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

3. iPc EliaS riBEiro doS SaNToS - MaT: 5865794
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00519/2022 - dGPc/od/drF de 15 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/294394, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo fÉ-
LIX DO XINGU, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
15/03/2022 a 22/03/2022;

1. dPc Maria dE faTiMa cHaVES doS SaNToS - MaT: 57221674
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

2. iPc fraNciSco dE aSSiS BarBoZa da SilVa - MaT: 5129125
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

3. EPc fEliPE MiraNda dE frEiTaS - MaT: 57233534
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

4. iPc rUBEM GoNcalVES da SilVa - MaT: 54189026
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 6,646.64 ( SEiS Mil, SEiScENToS E QUarENTa E SEiS rEaiS 
E SESSENTa E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00520/2022 - dGPc/od/drF de 15 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/299259, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PORTEL, a fim de rea-
lizar diliGENcia Policial, no período de 15/03/2022 a 17/03/2022;

1. dPc aUrElio WalcYr rodriGUES dE PaiVa - MaT: 2005280
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

2. EPc WalBEr coSTa PiMENTEl - MaT: 5130271
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

3. iPc aNToNio carloS da SilVa MoNTEiro - MaT: 54189056
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,780.35 ( UM Mil, SETEcENToS E oiTENTa rEaiS E TriNTa E ciNco 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00521/2022 - dGPc/od/drF de 15 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/297117, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAMETÁ, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 14/03/2022 a 17/03/2022;

1. iPc JorGE PoNTES da SilVa - MaT: 54189356
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
2. iPc EVEraldo lUiS da coSTa BarBoSa - MaT: 5234328
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. iPc MicHElE fErNaNda HENriQUES PadilHa - MaT: 5940079
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que provi-
dencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfa-
zendo um total de r$ 2,136.42 ( doiS Mil, cENTo E TriNTa E SEiS rE-
aiS E QUarENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00522/2022 - dGPc/od/drF de 15 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/303087, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caMETá, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
15/03/2022 a 17/03/2022;

1. adM aNToNia cElia fErrEira liSBoa - MaT: 5941938
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que provi-
dencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfa-
zendo um total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro 
rEaiS E SETENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00523/2022 - dGPc/od/drF de 15 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/303075, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAMETÁ, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 15/03/2022 a 17/03/2022;

1. iPc MarcElo dE JESUS calaNdriNi dE aZEVEdo - MaT: 5703808
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

2. iPc PaUlo cESar SoUZa doS rEiS - MaT: 12477030
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)
3. dPc lUiS GUilHErME NaVarro XaViEr - MaT: 5808065

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)
4. MPc WolNEY corrEa da SilVa - MaT: 5477255

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)
5. dPc Marco aNToNio dE oliVEira E SilVa - MaT: 54188988

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)
6. iPc liVio BrUNo ciriNo colarES - MaT: 5940257

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)
7. EPc aNGElica TaTiaNE coSTa QUarESMa - MaT: 54184786
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

8. iPc KlUPEl foNSEca dE araUJo - MaT: 5887020
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que provi-
dencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, per-
fazendo um total de r$ 4,747.60 ( QUaTro Mil, SETEcENToS E QUa-
rENTa E SETE rEaiS E SESSENTa cENTaVoS ), para atender despesas 
adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00524/2022 - dGPc/od/drF de 15 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/302238, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de RURÓPOLIS, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 15/03/2022 a 17/03/2022;

1. dPc EliNElSoN dE oliVEira SilVa - MaT: 57192684
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
2. iPc MarcoS adriaNo MoTa da SilVa - MaT: 5421055
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. iPc iGor raMoN JUca MaraNHa - MaT: 5918714
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que provi-
dencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, per-
fazendo um total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE 
E QUaTro rEaiS E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas 
adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00525/2022 - dGPc/od/drF de 15 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/298650, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de IRITUIA, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 15/03/2022 a 16/03/2022;

1. dPc Marcio MUrilo carValHo dE frEiTaS - MaT: 5914034
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

2. iPc JEffErSoN lUiZ rocHa doS SaNToS JUNior - MaT: 5940065
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)



80  diário oficial Nº 34.897 Sexta-feira, 18 DE MARÇO DE 2022

3. iPc MarcUS ViNiciUS da coNcEicao florES - MaT: 57233592
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,068.21 ( UM Mil, SESSENTa E oiTo rEaiS E ViNTE E UM 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00526/2022 - dGPc/od/drF de 15 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/300304, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MUANÁ, a fim de rea-
lizar diliGENcia Policial, no período de 15/03/2022 a 17/03/2022;

1. iPc EVaNdro fErrEira caSTro - MaT: 5853435
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. EPc roSilENE SoUSa da rocHa - MaT: 54186966
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. iPc HErloN WiVEENS PErEira dE caMPoS - MaT: 54189349
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
4. iPc roSiValdo HElENo roSario liMa - MaT: 5886759
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

5. iPc roBErTo carloS PiMENTa dE SoUZa - MaT: 5692920
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 2,373.80 ( doiS Mil, TrEZENToS E SETENTa E TrÊS rEaiS E oiTEN-
Ta cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00527/2022 - dGPc/od/drF de 15 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/281047, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de reali-
zar diliGENcia Policial, no período de 15/03/2022 a 18/03/2022;

1. iPc aElSoN dE BarroS Garcia - MaT: 5360129
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00528/2022 - dGPc/od/drF de 16 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/307303, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaN-
ÇA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 17/03/2022 a 21/03/2022;

1. daS oSValdo MiraNda doS SaNToS - MaT: 5946727
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. EPc Maria dE faTiMa aNdradE - MaT: 5232791
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. adM alaNNa Maia rodriGUES - MaT: 5964524
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00529/2022 - dGPc/od/drF de 16 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/301598, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BREVES, a fim de re-
alizar ParTiciPaÇÃo dE rEUNiÃo, no período de 16/03/2022 a 18/03/2022;

1. dPc HENNiSoN JoSE JacoB aZEVEdo - MaT: 5836727
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que provi-
dencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfa-
zendo um total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro 
rEaiS E SETENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00530/2022 - dGPc/od/drF de 16 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/300230, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 17/03/2022 a 18/03/2022;

1. iPc lUcilENo doS SaNToS cardoSo - MaT: 57192628
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. EPc MarcElo SoUZa fraNcES - MaT: 54196349
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

3. dPc dilErMaNo GoMES TaVarES - MaT: 4007824
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

4. iPc EdMilSoN daNiEl doS aNJoS JUNior - MaT: 54189365
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00531/2022 - dGPc/od/drF de 16 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/306725, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TAILÂNDIA, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 18/03/2022 a 19/03/2022;

1. iPc JEffErSoN EdSoN SaNToS corrEa - MaT: 5782350
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. iPc JoSE EdiNaldo SoUZa lEal - MaT: 8400777
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que provi-
dencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfa-
zendo um total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro 
rEaiS E SETENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00532/2022 - dGPc/od/drF de 16 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/305047, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CASTANHAL, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 18/03/2022 a 19/03/2022;

1. iPc VilMa criSTiNa fErrEira da coSTa - MaT: 8400757
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)
2. iPc arTUr HENriQUE dE SoUZa NETo - MaT: 5437598
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)
3. iPc JoSE riBaMar corrEa rodriGUES - MaT: 5693543
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 501.15 ( QUiNHENToS E UM rEaiS E QUiNZE cENTaVoS ), 
para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00533/2022 - dGPc/od/drF de 16 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/304709, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaN-
ÇA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 18/03/2022 a 21/03/2022;

1. aSG JoSE lUiZ BarBoSa PiMENTEl - MaT: 6121268
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00534/2022 - dGPc/od/drF de 16 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/291510, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTarÉM, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
18/03/2022 a 23/03/2022;

1. MPc ValBEr rodriGUES fiEl - MaT: 5656761
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E NoVENTa cEN-
TaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00535/2022 - dGPc/od/drF de 17 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022306420, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BU-
JARU, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 
19/03/2022 a 22/03/2022;

1. daS GaBriEl aNToNio cUNHa BarroS - MaT: 5958741
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
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coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00536/2022 - dGPc/od/drF de 17 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/310851, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓ-
POLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 
18/03/2022 a 22/03/2022;

1. iPc EVaNdro fErrEira caSTro - MaT: 5853435
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00537/2022 - dGPc/od/drF de 17 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/310908, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 17/03/2022 a 21/03/2022;

1. adM alESoN lUiS TEiXEira da SilVa - MaT: 55590328
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. ddiV TaTiaNa fErrEira Vidal - MaT: 5915101
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS E QUaTro 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00538/2022 - dGPc/od/drF de 17 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/310851, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓ-
POLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 
17/03/2022 a 21/03/2022;

1. iPc EdilSoN raiMUNdo MoNTEiro GoMES - MaT: 5886929
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
2. EPc EdNa Maria cardoSo corrEia - MaT: 5331250

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
3. iPc GrEGorio MaGNo lEal MoNTEiro - MaT: 5224160
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

4. EPc rUi GUilHErME ParacaMPoS da SilVa - MaT: 5825873
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

5. dPc daNiElE BENTES da SilVa - MaT: 5826004
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

6. EPc NaZarE do Socorro rodriGUES WaNdErlEY HiNVaiTT - MaT: 57216208
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

7. EPc JocYclEia dE Karla SoUZa dUraNS - MaT: 5428149
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

8. dPc fraNciSco adriaNo coSTa - MaT: 57233591
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

9. iPc fraNKlEY dE SoUZa MoTa - MaT: 8400707
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 8,545.68 ( oiTo Mil, QUiNHENToS E QUarENTa E ciNco 
rEaiS E SESSENTa E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00539/2022 - dGPc/od/drF de 17 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/309577, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim de 
realizar oPEraÇÃo docUMENTo, no período de 18/03/2022 a 19/03/2022;

1. iPc lUiZ arlaN dE alMEida coSTa - MaT: 5887054
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

2. iPc dENilSoN JoSE dE liMa carValHo - MaT: 5856841
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

3. iPc VaNia carla PaMPolHa ViEira - MaT: 5410649
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

4. iPc PaUlo HENriQUE SilVa MacHado - MaT: 54189007
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que provi-
dencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, per-
fazendo um total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE 
E QUaTro rEaiS E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas 
adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00540/2022 - dGPc/od/drF de 17 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022306097, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓ-
POLIS, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 
19/03/2022 a 21/03/2022;

1. PaP doriEdSoN cardoSo da SilVa - MaT: 5692504
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. PaP JorGE lUiZ alMEida do NaSciMENTo - MaT: 5692539
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00541/2022 - dGPc/od/drF de 17 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022306578, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaN-
TARÉM, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 
19/03/2022 a 03/04/2022;

1. aSS. iNf SUEdY dE aViZ NaSciMENTo - MaT: 5944256
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 3,560.70)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 3,560.70 ( TrÊS Mil, QUiNHENToS E SESSENTa rEaiS E SETENTa 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00542/2022 - dGPc/od/drF de 17 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022307459, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de cHa-
VES, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 
19/03/2022 a 24/03/2022;

1. PaP laErcio GEorGE alVES araNHa - MaT: 65730
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E NoVENTa cEN-
TaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00543/2022 - dGPc/od/drF de 17 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 20222834711, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Trai-
RÃO, a fim de realizar DILIGÊNCIAS EM AUTOS DE PAD, no período de 
21/03/2022 a 01/04/2022;

1. dPc cYNTHia dE faTiMa dE SoUZa ViaNa - MaT: 54181476
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 2,611.18)

2. EPc PaUlo EdUardo VaZ BENTES - MaT: 54184105
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 2,611.18)
3. dPc SiMoNE EdoroN MacHado araUJo - MaT: 5835313
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 2,611.18)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 7,833.54 ( SETE Mil, oiTocENToS E TriNTa E TrÊS rEaiS 
E ciNQUENTa E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00544/2022 - dGPc/od/drF de 17 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022293698, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TrairÃo, 
a fim de realizar AUDIÊNCIA, no período de 21/03/2022 a 23/03/2022;

1. iPc JoSE iSaac coHEN diaS JUNior - MaT: 5859450
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
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coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que provi-
dencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfa-
zendo um total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro 
rEaiS E SETENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00545/2022 - dGPc/od/drF de 17 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022277196, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de oEi-
RAS DO PARÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
21/03/2022 a 26/03/2022;

1. dPc iVoNE fErNaNdES SHErriNG - MaT: 5836492
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
2. iPc lEoNardo HENriQUE Maia coSTa - MaT: 5914134

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
3. EPc WalTEr alVES SaNZ - MaT: 57233568

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que provi-
dencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfa-
zendo um total de r$ 3,560.70 ( TrÊS Mil, QUiNHENToS E SESSENTa 
rEaiS E SETENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Protocolo: 772913

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

redesiGNaÇÃo do Processo adMiNistratiVo disciPLiNar 
nº 006/2021
Portaria N.º 004/2022 – correGedoria da PcP, de 16 março 
de 2022. a corregedora da PcP, usando das atribuições legais que lhe são 
conferidas pela lei nº 9.382, de 24 de março de 2021 e suas alterações; 
coNSidEraNdo: o Memorando 014/Processo administrativo disciplinar 
nº 006/2021, de solicitação de redesignação de prazo, elaborado pela pre-
sidente do processo. coNSidEraNdo que não há preclusão do poder dis-
ciplinar da administração pública depois de esgotado o prazo para término 
dos trabalhos da comissão, necessário se faz a concessão de novos sub-
sequentes 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 ainda en-
tendimento já pacificado pelo Superior Tribunal De Justiça no sentido da 
não conclusão do processo administrativo disciplinar no prazo legal não 
constituir nulidade. rESolVE: rEdESiGNar: a comissão, composta pela 
Perita criminal ana Maria ipiranga oliveira dantas, matricula funcional, 
54185851/1; Edésio de freitas lima, Perito criminal, matrícula funcional 
5833892/1 e rejane Nazaré cunha dórea, Perita criminal, Matrícula fun-
cional 771619/2, todos ocupantes de cargo efetivo, sob a presidência do 
primeiro, a constituírem a comissão do Processo administrativo disciplinar 
nº 006/2021 para mais 60 dias, a contar da data da publicação. registre-
se, Publique-se e cumpra-se. daNiEllE SilVa dE aNdradE liMa GUErra 
corregedora da Polícia Científica do Pará.

Protocolo: 773180

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria N° 099/22-GaB/dGPcP de 16 de MarÇo de 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo os termos do Processo n° 2021/1423868
coNSidEraNdo os termos da lei complementar n° 077/2011, de 
28.09.91, que autoriza a contratação de pessoal para atender necessidade 
temporária de excepcional interesse público.
r E S o l V E:
contratar por tempo determinado no período de 14.03.2022 a 13.03.2023, 
EdUardo BiTENcoUrT diaS para exercer as funções do cargo de Perito 
Médico legista, em caráter de substituição a servidora aNGEla oliVia da 
SilVa coSTa não acarretando acréscimo de despesa ao erário, autorizada 
em 25.01.2022 através do Processo Nº 2021/1423868.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 16 de Março de 2022.
celso da Silva Mascarenhas
diretor-Geral

Protocolo: 773105

diÁria
.

Portaria N°. 346/ 2022
laÉrcio UcHoa PiNHEiro
MaTrÍcUla: 57203763/1
carGo: Motorista
cidadE: MoJÚ - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 04/02/2022
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 339/ 2022
GaBriEllE VirGiNia fErrEira cardoSo
MaTrÍcUla: 5958368
carGo: Perito criminal
MarcElo da SilVa E SilVa
MaTrÍcUla: 57193954/1
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 01/02/2022 a 03/02/2022
oBJETiVo: Participar de equipe pericial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 344/ 2022
alaiN dEloN coElHo GErMaNo
MaTrÍcUla: 5955589
carGo: auxiliar operacional
GEilSoN dE JESUS SoUSa
MaTrÍcUla: 5955606
carGo: auxiliar operacional
GiSElE laNGWiNSKi
MaTrÍcUla: 5958568
carGo: Perito criminal
SilVio caSSio da SilVa BarBoSa
MaTrÍcUla: 5955600/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: aNaPU - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 18/02/2022
oBJETiVo: realizar levantamento.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 361/ 2022
MUrilo YUri PiNHEiro EllErES
MaTrÍcUla: 5892930
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 01/03/2022 a 02/03/2022
oBJETiVo: auxiliar na necrópsia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 773056
Portaria N°. 348/ 2022
raMoN fUrTado dE PaUla
MaTrÍcUla: 5955859
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 13/02/2022 a 14/02/2022
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 349/ 2022
aNTÔNio Marcio fEliX liNo
MaTrÍcUla: 5908827
carGo: Motorista
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 08/02/2022
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 333/ 2022
aNdrÉ BraSil dE carValHo
MaTrÍcUla: 5839670/1
carGo: Perito criminal
rodriGo coSTa fErrEira
MaTrÍcUla: 5889988
carGo: administrador
cidadE: BaGrE - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 13/02/2022
oBJETiVo: Participar de equipe pericial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 345/ 2022
alEXaNdrE fErrEira
MaTrÍcUla: 5843430/1
carGo: Perito criminal
cidadE: caPiTÃo PoÇo - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 13/02/2022 a 15/02/2022
oBJETiVo: realizar perícia técnica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 773066
Portaria N°. 135/ 2022
alEX fErNaNdo coSTa GoMES
MaTrÍcUla: 5950543/2
carGo: Perito criminal
cidadE: iTaiTUBa - Pa
diária: 06 1/2 (Seis e meia) PErÍodo: 22/02/2022 a 28/02/2022
oBJETiVo: realizar pericias diversas.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
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Portaria N°. 039/ 2022
JUdYSSoN allaN oliVEira dE BriTo
MaTrÍcUla: 54188476/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 01/01/2022
oBJETiVo: realizar visita técnica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 320/ 2022
HErBaT BUGGa PErEira SarMENTo
MaTrÍcUla: 55586613/1
carGo: Gerente
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 24/02/2022 a 26/02/2022
oBJETiVo: realizar manutenção de computadores .
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 773095
Portaria N°. 311/ 2022
laiS PErEira dE SoUSa
MaTrÍcUla: 5958471/1
carGo: Perito criminal
YUrE dE SoUSa liMa
MaTrÍcUla: 5920444/2
carGo: auxiliar operacional
cidadE: rio Maria - Pa
diáriaS: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 06/02/2022 a 11/02/2022
oBJETiVo: Participar de equipe pericial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 304/ 2022
aNdrÉ lEaNdro dE MElo
MaTrÍcUla: 5848156/1
carGo: Perito criminal
BrUNo rodriGUES da SilVa
MaTrÍcUla: 57192600/3
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diáriaS: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 10/02/2022 a 14/02/2022
oBJETiVo: ficar a disposição.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 195/ 2022
MUrilo YUri PiNHEiro EllErES
MaTrÍcUla: 5892930
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 25/02/2022 a 26/02/2022
oBJETiVo: aUXliar NaS NEcroPSiaS.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 211/ 2022
JoÃo EliaS NoGUEira da SilVa
MaTrÍcUla: 54188042/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 24/02/2022 a 28/02/2022
oBJETiVo: rEaliZar PEriciaS.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 773092
Portaria N°. 332/ 2022
aNdErSoN HaGE oda
MaTrÍcUla: 5920378
carGo: Motorista
carloS alBErTo oliVEira BraGa
MaTrÍcUla: 5819016
carGo: Perito criminal
lEoNardo JoSÉ fiGUEira ParadEla
MaTrÍcUla: 5843405/1
carGo: Perito criminal
cidadE: caSTaNHal - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 14/02/2022
oBJETiVo: ParTiciParaM da EQUiPE PEricial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 334/ 2022
aNdErSoN HaGE oda
MaTrÍcUla: 5920378
carGo: Motorista
aNToNio carloS SilVa dE frEiTaS
MaTrÍcUla: 57229910/2
carGo: coordenador
GErSoN alMEida da SilVa
MaTrÍcUla: 57200316/1
carGo: Técnico de administração e finanças
cidadE: MaraBá - Pa
diáriaS: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 12/02/2022 a 14/02/2022
oBJETiVo: ViSiTa TÉcNica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 335/ 2022
faBriZia dE oliVEira alViNo raYol
MaTrÍcUla: 5888118/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 04/02/2022 a 08/02/2022
oBJETiVo: rEaliZar PEriciaS.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 336/ 2022
laÉrcio UcHoa PiNHEiro
MaTrÍcUla: 57203763/1
carGo: Motorista
MarcoS PaUlo UcHoa da SilVa
MaTrÍcUla: 5914930
carGo: Motorista
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 12/02/2022 a 13/02/2022
oBJETiVo: ViSiTa TÉcNica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 773071
Portaria N°. 236/ 2022
HUGo daNiEl SoUSa NoGUEira
MaTrÍcUla: 55588973
carGo: auxiliar operacional
raiMUNdo NoNaTo loUrENZo PiNHEiro
MaTrÍcUla: 5955569
carGo: auxiliar operacional
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diáriaS: 06 1/2 (Seis e meia) PErÍodo: 25/02/2022 a 03/03/2022
oBJETiVo: operação carnaval.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 233/ 2022
MarcoS PaUlo UcHoa da SilVa
MaTrÍcUla: 5914930
carGo: Motorista
cidadE: MoSQUEiro - Pa
diária: 06 1/2 (Seis e meia) PErÍodo: 25/02/2022 a 03/03/2022
oBJETiVo: operação carnaval.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 232/ 2022
alBErTo do coUTo TaiM
MaTrÍcUla: 5955558
carGo: auxiliar operacional
MarcoS JoSÉ dE MiraNda ModESTo
MaTrÍcUla: 5898011
carGo: auxiliar operacional
cidadE: MoSQUEiro - Pa
diáriaS: 06 1/2 (Seis e meia) PErÍodo: 25/02/2022 a 03/03/2022
oBJETiVo: operação carnaval.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 337/ 2022
criSTiNa NEVES foNSEca
MaTrÍcUla: 5157463/2
carGo: Perito criminal
JoNaTaS PorTilHo dE MElo
MaTrÍcUla: 59418821-1
carGo: Motorista
roBErTa PaTricia doS SaNToS TaVarES
MaTrÍcUla: 5894894
carGo: Perito criminal
rodriGo coSTa fErrEira
MaTrÍcUla: 5889988
carGo: administrador
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 09/02/2022
oBJETiVo: Participar de equipe pericial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 773068
Portaria N°. 319/ 2022
lidiaNE BaTiSTa fErrEira SHiMoN
MaTrÍcUla: 57225375
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
WiSToN aParEcido SilVa doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5892889/1
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 27/01/2022 a 29/01/2022
oBJETiVo: Traslado de material biologico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 316/ 2022
criSTiNa NEVES foNSEca
MaTrÍcUla: 5157463/2
carGo: Perito criminal
JoÃo BaTiSTa SaNTaNa MaGNo
MaTrÍcUla: 57196669/1
carGo: Motorista
roBErTa PaTricia doS SaNToS TaVarES
MaTrÍcUla: 5894894
carGo: Perito criminal
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 28/01/2022
oBJETiVo: Participar equipe pericial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 317/ 2022
BENEdiTo lEÃo GoNZaGa
MaTrÍcUla: 5233291/2
carGo: Perito criminal
JoÃo MarcElo criSTiaNo liMa oliVEira
MaTrÍcUla: 57190929/1
carGo: Motorista
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NilSoN cÉSar corrÊa PadilHa
MaTrÍcUla: 54187631/1
carGo: Perito criminal
cidadE: oEiraS do Pará - Pa
diáriaS: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 24/01/2022 a 29/01/2022
oBJETiVo: Partcipar de equipe pericial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 318/ 2022
ádSoN WENdEr dE JESUS SoUSa TErTUliNo
MaTrÍcUla: 54187218/4
carGo: Perito criminal
alaN JUNio SalGado dE oliVEira
MaTrÍcUla: 57216516
carGo: Motorista
VailSoN TEiXEira da SilVa
MaTrÍcUla: 5895912/1
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: rUroPoliS - Pa
diáriaS: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 28/01/2022 a 31/01/2022
oBJETiVo: realizar perícia veícular.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 773085
Portaria N°. 1088/ 2020
JoSiaS MaTiaS MUNiZ
MaTrÍcUla: 5923908
carGo: auxiliar operacional
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 11/12/2020
oBJETiVo: conduzir veiculo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 773160

.

.

oUtras MatÉrias
.

retiFicaÇÃo da HoMoLoGaÇÃo do resULtado FiNaL do Pss 
Nº 005/2021
O Diretor-Geral da Polícia Científica do Pará, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas, com fundamento na lei complementar Estadual nº 
07/1991, alterada pela lei complementar Estadual nº 077/2011; lei Es-
tadual nº 8.096/2015; leis Estaduais nº 6.829/2006 e nº 6.282/2000 e 
pelos decretos Estaduais nº 1.230/2015 e nº 1.741/2017 e subsidiaria-
mente pela Lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 – Regime Ju-
rídico Único – RJU, resolve retificar a homologação do resultado definitivo 
do Processo Seletivo Simplificado – PSS Nº005/2021, referente ao CÓD. 
12 para contratação temporária de PERITO MÉDICO LEGISTA – BELÉM, 
por força da decisão judicial proferida nos autos do processo 0870487-
33.2021.8.14.0301.
cÓd. 12 - Perito MÉdico LeGista – BeLÉM.
ordem Nome completo data Nascimento escolaridade t. s Qualificação entrevista total

1 lUÍS EdWard dE SoUZa fraZÃo 
JÚNior 06/01/1983 2 2 4 7 15

2 MaTHEUS MUricY THESiNG 03/06/1998 1 0 4 10 15

3 JoÃo ViTor aNaiSSE oliVEira 
TEiXEira 09/06/1998 1 0 4 10 15

4 JaMillE iSaBEllE SaNToS SEMBEr 09/07/1995 1 1 0 10 12
5 NaTaNi SaNToS lEiTE 12/05/1993 1 0 0 10 11
6 HEroN corrEa QUarESMa 14/08/1993 1 0 0 10 11

7 Jaira aTaidE doS SaNToS BriTo 
filHa 11/07/1990 2 0 0 8 10

8 TiaGo dE oliVEira lEÃo 23/09/1989 2 0 0 7 9
9 BrENo YaNaGUiBaSHi GoNÇalVES 03/05/1993 1 1 0 5,5 7,5
10 HEraldo HErBErT MaUro NETo 12/02/1994 2 0 0 3 5

11 NicollE MarTHa SaUMa MaToS 
SilVa 14/08/1990 2 1 0 1,5 4,5

12 oVidio BaHia da SilVa NETo 01/01/1993 1 0 0 3 4

13 JoSE carloS MoNTEiro doS SaN-
ToS JUNior 06/04/1990 1 0 0 2 3

14 SHEila MiliSa PiNHEiro aGUiar 27/02/1972 1 0 0 falToU 1

Belém, 17 de Março 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
Perito criminal
Diretor-Geral da Polícia Científica do Pará

Protocolo: 773176

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

eXtrato do coNtrato
NÚMero do coNtrato: 11/2020
NUMero do terMo aditiVo: 2º
ModalidadE: art. 25, i, da lei nº 8.666/93 conforme o presente Termo 
de Inexigibilidade nº 01/2020 – DETRAN/PA.
FUNDAMENTO LEGAL: Termo de Inexigibilidade nº 01/2020 – DETRAN/PA.

ParTES: dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará, - dETraN/
PA, CNPJ n° 04.822.060/0001-74 e a empresa EMPRESA HEWLETT – PA-
cKard BraSil, cNPJ Nº 61.797.924/0001-55
oBJETo do coNTraTo: contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviços técnicos de manutenção de hardware/software, preven-
tiva mensal e corretiva, e fornecimento de peças e/ou upgrades de sof-
twares para equipamentos HP conforme especificações técnicas (partnum-
bers) constantes no termo de referênciaValor: No valor médio mensal 
de r$44.932,39 (Quarenta e quatro mil, novecentos e trinta e dois reais 
e trinta e nove centavos) e o valor médio anual de r$539.188,66 (Qui-
nhentos e trinta e nove mil, cento e oitenta e oito reais e sessenta e seis 
centavos), para 12 (doze) meses. 
doTaÇÃo orÇaMENTária:
66.201 – Departamento de Trânsito do Estado do Pará;  Função: 06 - Se-
gurança Pública; Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação ; Programa: 
1424 - Governança para resultados Projeto atividade: 8238 - Gestão de 
Tecnologia da informação e comunicação. Elemento de despesa: 339039-
08 – Outros Serviços de terceiros – pessoa jurídica; 449052 – Equipamen-
tos e Material Permanente;  fonte de recursos: 0261 - recursos Próprios; 
0661 - Recursos Próprios – Superavit
ViGÊNcia:     18/03/2022 a   17/03/2023
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 17/03/2022 
ordENador rESPoNSáVEl: 
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUZa coElHo
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUZa coElHo
diretora Geral
dETraN/Pa

Protocolo: 773448
torNar seM eFeito
NÚMero da PUBLicaÇÃo: 765862
O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA, Au-
tarquia Estadual, com sede a avenida augusto Montenegro, s/n°, km 03, 
Belém/Pa, inscrito no cNPJ n° 04.822.060/0001-40,
rESolVE:
Tornar sem efeito a publicação do extrato do contrato 11/2022, publicado 
no Diário Oficial do Estado n° 34.876 de 25/02/2022.
Belém, 17 de Março de 2022.
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMaraES dE SoUZa coElHo
diretora Geral
torNar seM eFeito
NÚMero da PUBLicaÇÃo: 765862
O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA, Au-
tarquia Estadual, com sede a avenida augusto Montenegro, s/n°, km 03, 
Belém/Pa, inscrito no cNPJ n° 04.822.060/0001-40,
rESolVE:
Tornar sem efeito a publicação do extrato do contrato 10/2022, publicado 
no Diário Oficial do Estado n° 34.876 de 25/02/2022.
Belém, 17 de Março de 2022.
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMaraES dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 773449
ata da 1ª reUNiÃo ordiNÁria do cetraN/Pa – 2022
data: 10/02/2022 (quinta-feira) - Horário: 14:00 h - 
local: Plenário da SEGUP.
QUorUM PrESENTE:

Nº NoMe FUNÇÃo NÍVeL rePreseNtaÇÃo
1 dennis lopes Serruya conselheiro Suplente dETraN
2 Silvio rogério franco de araújo conselheiro Titular PM
3 armando Jofre Souza de lima conselheiro Suplente BPrV
4 Geraldo Borges Pimenta Neto conselheiro Titular Pc
5 ana Valéria ribeiro Borges conselheira Titular BElÉM
6 Thalles costa Belo conselheiro Titular aNaNiNdEUa
7 Wender Morais Vicente conselheiro Suplente MaraBá
8 Paulo Jesus da Silva conselheiro Titular SaNTarÉM
9 ilcilene Silva oliveira conselheira Titular caSTaNHal
10 Maria anita Pinheiro rocha conselheira Titular SiNTracarPa
11 andresa da cunha Mendes chaves conselheira Titular SETraNS-BEl
12 Paulo roberto Braga de oliveira Bentes conselheiro Suplente oaB

aBertUra:
Às 14h35min, sendo constatado o “quórum” regimental de conselheiros 
presentes em Plenário, o Srº conselheiro  dennis lopes Serruya, começa 
dizendo que diante da impossiblidade do Presidente do cETraN/Pa, o Srº 
Ualame fialho Machado, estar presente na presente sessão, ele, na con-
dição de conselheiro representante do dETraN/Pa e substituto da Vice 
Presidência do conselho, presidirá a atual reunião. E, após saudar, dar 
boas vindas e agradecer a presença de cada um dos presentes, dEclara 
aBErTa a 1ª rEUNiÃo ordiNária dE 2022. Em seguida, passa ao pri-
meiro item da sessão;
i Parte – aProVaÇÃo da ata da 2ª reUNiÃo eXtraordiNÁria 
do cetraN/2021, reaLiZada eM 15 de deZeMBro 2021:
o Srº Presidente substituto, dennis lopes Serruya, coloca em discussão 
a referenciada aTa encaminhada de antemão via e-mail e via Whatsapp 
aos conselheiros para análise de forma virtual e pergunta se existe algo 
a relatar ou destacar, caso não existindo, considerá-la como assinada e 
aprovada pelos membros do conselho. após, passa a palavra ao Secretário 
Executivo do cETraN, cel PM Erick alexandre Martins Miranda, para fazer 
as considerações pertinentes ao segundo item da reunião;
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ii Parte – eXPedieNte adMiNistratiVo:
o Srº cel PM Erick alexandre Martins Miranda, Secretário Executivo do cE-
TraN/Pa, ao saudar e dá boas vindas aos novos nomeados, lembra que a 
pauta e os documentos que serão considerados foram encaminhados com 
antecedência via e-mail e via Whatsapp aos conselheiros. após, passa a 
explanar os documentos recebidos pela Secretaria Executiva do cETraN: 
1) Portaria SENaTraN nº 1.571, publicada no doU de 27 de dezembro 
de 2021, a qual institui o fórum Permanente dos Órgãos Executivos de 
Trânsito dos Municípios que tem, entre outros, objetivo de promover o 
fortalecimento do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) e estreitar a rela-
ção institucional entre a Secretaria Nacional de Trânsito (SENaTraN) e 
os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios. 2) Portaria 
nº 02/2021-cETraN/Pa, publicada no doE em 29 de dezembro de 2021,  
que designa as datas das reuniões ordinárias do cETraN para o primei-
ro semestre de 2022. 3)  Portaria nº 03/2021-cETraN/Pa, publicada no 
doE em 29 de dezembro de 2021, que designa uma comissão composta 
pelos conselheiros: dennis lopes Serruya- conselheiro Suplente dETraN, 
Geraldo Borges Pimenta Neto- conselheiro Suplente Polícia civil, andresa 
da cunha Mendes chaves- conselheira Titular Setransbel, Paulo rober-
to Braga de oliveira Bentes- conselheiro- Suplente oaB e Mauro ferrei-
ra Gonçalves- conselheiro Suplente Sindicarpa, para analisar e julgar aos 
processos recursais do cETraN que encontram-se prontos para a distri-
buição bem como aos que futuramente entrarão via Secretaria: 4) Portaria 
04/2021-cETraN/Pa, publicada no doE em 29 de dezembro de 2021, que 
designa o servidor rafael Gomes araújo para responder pela Secretaria 
Executiva do cETraN no período de 01 a 17 de janeiro, e a servidora Ma-
ria regina de araújo fialho no período de 18 a 30 de janeiro, durante as 
férias do titular. 5) Portaria nº 15, de  5 de janeiro de 2022, Publicada em 
07/01/2022 no Diário Oficial da União, na qual o Secretário Nacional de 
Trânsito substituto, celso Mizuno, integra ao Sistema Nacional de Trânsito 
(SNT) o Município de Baião, no Estado do Pará, por meio do departamento 
Municipal de Trânsito, rodoviário e Transporte (dEMUTraN). 6) ofício nº 
31/2022-GaB/PMca, no qual o Prefeito de conceição do araguaia responde 
o ofício nº 212/2021 do cETraN acerca da indagação sobre as providên-
cias adotadas pelo referido município para realização do concurso público 
visando o provimento de cargo efetivo de agente de Trânsito, o que é 
respondido pela autoridade municipal que eles estão realizando estudos 
técnicos para a promoção de concurso público, porém, o momento pan-
dêmico da atualidade tem inviabilizado a regularização das ações a serem 
desenvolvidas, mas que  o município tem pleno interesse nesse certame. 
7) E-mail, da coordenação: Marcela laiz, coordenadora-Geral de Planeja-
mento, Gestão e controle (cGPlaN/SENaTraN), onde convida os Gestores 
financeiros dos Órgãos Executivos de Trânsito para a reunião no dia 17 de 
fevereiro de 2022 em Belo Horizonte/MG para tratar da pauta preliminar: 
“arrecadação das multas de trânsito pela rede bancária/órgãos de trânsito 
do Sistema Nacional de Trânsito e repasses financeiros ao Fundo Nacional 
de Segurança e Educação de Trânsito (fUNSET)”, “inadimplência dos ór-
gãos executivos de trânsito dos Estados e do distrito federal junto a outros 
órgãos componentes do Sistema rENaiNf”, “Valores a Solicitar no Sistema 
rENaiNf”,  “aplicação dos valores de multas de trânsito nas ações dos 
órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, conforme resolução 
coNTraN nº 638, de 30 de novembro de 2016...”,  “Publicação de valores 
arrecadados com a cobrança de multas de trânsito, na internet, conforme 
determina a Portaria DENATRAN nº 85, de 2018” e “Sistema de Notificação 
Eletrônica (SNE)”. 8) ofício nº 51/2022-dG/dETraN, através do qual a 
diretora do dETraN/Pa solicita ao Presidente do conselho, a inclusão na 
pauta da 1ª reunião ordinária do cETraN, a apresentação dos resultados 
preliminares do Projeto “Strengthening Road Traffic Enforcementin Brazil”. 
9) ofício nº 03/2022-dG/dTo, onde o diretor Técnico e operacional, José 
Bento andrade Gouvêa Júnior, convida o cETraN para participar do curso 
de capacitação para Gestores Municipais de Trânsito, dia 07 de fevereiro de 
2022 em Ulianópolis/Pa, cujo objetivo é “trazer as atualizações decorrentes 
das alterações do cTB e proporcionar a aquisição de conhecimentos sobre 
a temática trânsito, de forma integrada à realidade, visando compreender 
a importância da prevenção de acidentes, da acessibilidade, mobilidade 
urbana e qualidade de vida e do processo de municipalização do trânsito”. 
10) ofício n.º184/2022- SEMad, através do qual o Secretario Municipal de 
administração do município de Viseu/Pa, encaminha ao cETraN a lei Mu-
nicipal nº 539/21, que dispõe sobre a criação do departamento Municipal 
de Trânsito- dEMaT e da Junta administrativa de recursos de infração, 
para fins de análise de sua conformidade com os requisitos necessários 
à municipalização do trânsito e solicita ao conselho uma visita técnica 
naquela municipalidade para fins de acompanhar os trabalhos de estrutu-
ração do órgão de trânsito e da Jari. 
iii Parte – ordeM do dia
a- apresentação pelo sr. Luiz otávio, assessor do detraN, acerca 
dos Resultados Preliminares do Projeto Strengthening Road Traffic Enforce-
ment in Brazil (Fortalecimento da fiscalização do trânsito no Brasil). Iniciou 
a fala indicando que o Global Forum for Road Traffic Safety é o único órgão 
permanente no sistema das Nações Unidas onde se concentram todos os 
esforços globais para a melhoria da segurança viária, sendo o Guardião 
dos instrumentos jurídicos das Nações Unidas destinados a harmonizar as 
regras de trânsito e transporte e tem como Missão, estabelecer normas, 
padrões e convenções a fim de facilitar a cooperação internacional den-
tro e fora da região europeia envolvendo todos os Estados membros das 
Nações Unidas. ajuda ainda os países de renda baixa e média na imple-
mentação de sistemas nacionais de segurança viária eficazes para reduzir: 
substancialmente o número de mortes e lesões no trânsito e as perdas 
econômicas resultantes desses eventos. apoia também às ações concretas 
que possam ajudar a alcançar as metas relacionadas à segurança viária 
(meta 3.6 e meta 11.2) dos objetivos de desenvolvimento Sustentável 
(odS). apresentou as atividades e Produtos como a capacitação dos agen-

tes de Trânsito do DETRAN/PA (Training for Traffic Officers e Training of 
Trainers), o Treinamento de Policiais Militares e agentes de Trânsito dos 
órgãos municipais que compõem o cETraN/Pa. Workshops das atividades 
de  Educação para o Trânsito,  comunicação e publicidade e  Parceiros do 
Projeto, e ainda, o Protocolo Estadual de fiscalização de Trânsito, para o 
Manual de identidade Visual, da comissão de análise de dados e da car-
reira dos agentes de Trânsito. Expôs o Marco referencial da capacitação, 
como os fatores de risco (Velocidade, álcool e direção, não uso do cinto 
de segurança, capacete e transporte de crianças (a/rES/64/255/2010). a 
implementação de legislação abrangente sobre os principais fatores de ris-
co por meio de campanhas de marketing social e atividades de fiscalização 
consistentes e sustentáveis (a/rES/66/260/2012). a desobediência à si-
nalização, velocidade, não uso do cinto de segurança, capacete, transporte 
de crianças, álcool e drogas, e uso de dispositivo para envio de mensagens 
de texto (a/rES/68/269/2014). a Velocidade, álcool e direção, não uso do 
cinto de segurança, capacete, transporte de crianças e direção sob efeito 
de drogas (a/rES/74/299/2020). apontou a Pesquisa Nacional de Saúde 
(PNS) de 2019 onde 17% dos motoristas brasileiros dirigiram após beber. 
7,2 milhões de pessoas dirigiram veículos (incluindo motocicletas), após 
beber. os homens são a maioria, 20,5%, contra 7,8% das mulheres. 25 
e 39 anos de idade: são os que mais infringem a legislação de trânsito. 
Na região Norte: 23,4%. Em seguida, Sul e Sudeste, ambos com 14,8%. 
Na região rural também é a que mostra maior incidência de condutores e 
motociclistas que dirigem após consumir bebidas alcoólicas, com 22,5%, 
contra 16,2%, na área urbana. retartou que na Pesquisa Nacional de Saú-
de do Escolar (PeNSE) de 2019, no Brasil 33,0% de escolares, de 13 a 17 
anos, conduziram algum veículo motorizado nos últimos 30 dias, e que o 
Percentual de escolares que andaram em veículo motorizado cujo condu-
tor havia ingerido bebida alcoólica no Brasil: 27,1%, sendo Maior: 31,7% 
(centro-oeste) e Menor: 24,8% (Nordeste). Na região Norte: 25,2%. No 
Pará: 24,3%, nas capitais: 26,4%, sendo Maior: 36,8% (Palmas), Me-
nor: 19,8% (Manaus, Natal e recife) e Belém: 25,4%. No Pará, 37,5% 
de escolares, de 13 a 17 anos, conduziram algum veículo motorizado nos 
últimos 30 dias. oPercentual de escolares que nunca ou raramente usa-
ram cinto de segurança (banco da frente ou de trás) são, Brasil: 32,1%, 
Maior: 36,6% (Norte), Menor: 24,6% (Sul), Pará: 35,9%, capitais: 33,8%, 
Maior: 51,3% (rio de Janeiro), Menor: 16,8% (Goiânia) e Belém: 39,0%. 
destacou acerca do Protocolo Estadual de fiscalização de Trânsito quanto 
a padronização e uniformização de procedimentos para a fiscalização de 
trânsito, adequando a identificação e visibilidade dos agentes e dos veícu-
los às melhores práticas e padrões internacionais baseados em evidências. 
Quanto as operações, devem ser baseadas em High Visibility Enforcement 
(HVE) (NHTSa) e incluir fatores de risco (UNGa resolutions). as operações 
de alcoolemia: devem ser pautadas nos fundamentos do random Breath 
Testing – RBT (Victoria Police, Austrália) e Sobriety Checkpoints (NHTSA). 
ressaltou acerca do PNaTraNS 2021-2030 e o Plano de daNT 2021-2030, 
bem como a  Política Nacional de Trânsito (PNT) (resolução coNTraN nº 
514/2014), autuações pautadas nos Manuais Brasileiro de fiscalização de 
Trânsito (resoluções coNTraN nº 371/2010; 497/2014, 561/2015, e alte-
rações), a articulações com os órgãos do Sistema de Segurança Pública, o 
PPa 2020-2023 e o Plano estratégico de comunicação e publicidade.
referendou o Plano Nacional de redução de Mortes e lesões no Trânsito 
– PNATRANS 2021-2030 (Lei 13.614, de 11 de janeiro de 2018 e Resolu-
ção coNTraN nº 870, de 13 de setembro de 2021) que visa Em 10 anos, 
reduzir em 50%, no mínimo, o número de mortos por 10.000 veículos e 
o número de mortos por 100.000 habitantes. Tratou ainda da participa-
ção do cETraN/Pa e Polícia rodoviária federal e as Metas por Unidade 
da federação. apresentou os Pilares 1: Gestão da Segurança no Trânsi-
to, Pilar 2: Vias Seguras, Pilar 3: Segurança Veicular, Pilar 4: Educação 
para o Trânsito, Pilar 5: atendimento às Vítimas, Pilar 6: Normatização e 
fiscalização. arguiu o Plano de ações Estratégicas para o Enfrentamento 
das Doenças Crônicas e Agravos não Transmissíveis (DANT) a fim de que 
sejam adotados, implementados e aplicadas as políticas e medidas com o 
objetivo de obter resultados na prevenção de lesões e doenças crônicas 
não transmissíveis (dcNT) (a/rES/74/299/2020) onde em 2019, 54,7% 
dos óbitos registrados foram causados por dcNT e 11,5% por agravos. deu 
prosseguimento quanto as diretriz para a prevenção dos fatores de risco 
das daNT e para a promoção da saúde da população., visnado reduzir em 
50% a taxa de mortalidade de motociclistas. Explanou acerca do random 
Breath Testing (rBT), sendo elementos-chave do rBT a legislação, intensi-
va e rigorosa aplicação com penalidades, educação pública para aumentar 
a conscientização sobre o programa e a percepção de que a abordagem é 
verdadeiramente aleatória e está em todo lugar (ferris et al, 2013), onde 
um aumento bem publicizado no nível de aplicação do rBT produziu uma 
mudança rápida e substancial no comportamento de “dirigir embriagado“. 
Isto confirma a hipótese de que existe uma forte associação positiva entre 
o nível percebido de fiscalização e a eficácia do RBT (McCaul & McLean, 
1990). deu continuidade na apresentação das evidências de efetividade do 
RBT pois para que seja eficaz, ela deve ser percebida como verdadeiramen-
te aleatória e sempre presente pela comunidade geral . os testes devem 
ser altamente visíveis, imprevisíveis e difíceis de serem evitados, e deve 
haver penalidades (ferris et al, 2015). Salientou que a Teoria da dissuasão 
se fundamenta na certeza, severidade e celeridade das sanções. a proba-
bilidade de transgressão de determinada regra se reduz quando o infrator 
tem a percepção clara da certeza, do grau de severidade e da rapidez de 
aplicação das sanções (Pellizon, 2017). Quanto ao Protocolo Estadual de 
Fiscalização de Trânsito, indicou a Estrutura: Capítulo I – Introdução, Ca-
pítulo II - Legislação e fiscalização de trânsito, Capítulo III - Mortalidade 
e morbidade por acidente de trânsito e infrações de trânsito,capítulo iV - 
Planejamento das operações de fiscalização,Capítulo V - Fiscalização fixa 
e móvel,Capítulo VI - Interceptação de veículos em locais fixos, Capítulo 
VII - Fiscalização de alcoolemia – Random Breath Testing (RBT), Capítulo 
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Viii - fiscalização de excesso de velocidade, capítulo iX - fiscalização do 
uso do capacete e de veículos de 2 e 3 rodas, capítulo X - fiscalização 
do uso do cinto de segurança, capítulo Xi - fiscalização de transporte de 
crianças, capítulo Xii - fiscalização do uso e manuseio de celular, capítulo 
Xiii - fiscalização de transporte de cargas, capítulo XiV - fiscalização 
de transporte de passageiros, capítulo XV - fiscalização de documentos 
de habilitação, capítulo XVi - fiscalização de registro e licenciamento de 
veículos, capítulo XVii - fiscalização de emissões de poluentes e ruídos 
produzidos pelos veículos.
capítulo XViii - fiscalização de excesso de peso e dimensões de veículos, 
capítulo XiX - fiscalização decorrente de competência delegada, capítulo 
XX - diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito, capítulo XXi 
- operações integradas, capítulo XXii - acidentes de trânsito. apresen-
tou como resultados em 2021, Testes de etilômetro: 2019: 1.200; 2020: 
2.136; 2021: 31.143, + 58 agentes de Trânsito, implantação do sistema 
de monitoramento em todo o Estado, redução do tempo de abordagem do 
condutor, Segurança na aplicação da legislação de trânsito, aumento do 
número de agentes de trânsito, carreira de agente de Trânsito. finalizou 
solicitando que na pauta fossem registradas a apresentação da comissão 
de análise de dados, na próxima reunião do cETraN/Pa (10 de março). o  
Estabelecimento com o dETraN/Pa das datas para a realização das ses-
sões de capacitação (PMPa, municípios que têm assento no cETraN/Pa, 
Polícia civil e parceiros).incluir o Plano de ações Estratégicas para o En-
frentamento das doenças crônicas e agravos não Transmissíveis (daNT), 
do Ministério da Saúde, nas estratégias dos órgãos do Sistema Nacional 
de Trânsito (SNT) no Estado do Pará.implementar as ações do PNaTraNS.
apresentação dos resultados do Projeto na reunião de março do coNSEP. 
instituir Grupo de Trabalho (dETraN/Pa) para a elaboração do Manual de 
identidade Visual e a Publicação do Protocolo Estadual de fiscalização.
B-reLato de Processos (resumido):
o Srº Presidente substituto, dennis lopes Serruya, prosseguindo com a 
síntese de relato de processos, pede aos demais conselheiros presentes 
que relatem seus processos:

rePreseNtaÇÃo:  Marabá
coNseLHeiro reLator:  Wender Morais Vicente

NÍVeL: suplente

ordem Processo aiT recorrente recorrido decisão Plenário
Votação

1 1780/18 ra786217 Maria Eunice da Silva Negão SeMoB indeferido Unanimidade
2 1781/18 ra620514 Maria Eunice da Silva Negão SeMoB indeferido Unanimidade
3 1783/18 a519437220 Maria Eunice da Silva Negão SeMoB indeferido Unanimidade
4 1785/18 ra786664 Maria Eunice da Silva Negão SeMoB indeferido Unanimidade
5 1791/18 rV37651 alice antonia c. dos Santos SeMoB indeferido Unanimidade
6 1792/18 rV667394 alice antonia c. dos Santos SeMoB indeferido Unanimidade
7 1793/18 ra663815 alice antonia c. dos Santos SeMoB indeferido Unanimidade
8 1794/18 a518846168 Mª rosiane das N. Trindade SeMoB indeferido Unanimidade
9 1795/18 rV732415 Giovane carvalho SeMoB indeferido Unanimidade
10 1796/18 rV732414 Giovane carvalho SeMoB indeferido Unanimidade
11 1797/18 ra739623 Giovane carvalho SeMoB indeferido Unanimidade
12 1798/18 rV618120 Giovane carvalho SeMoB indeferido Unanimidade
13 1799/18 rV672897 Giovane carvalho SeMoB indeferido Unanimidade
14 1800/18 rV752400 Giovane carvalho SeMoB indeferido Unanimidade
15 144/19 rV359876 Mª auxiliadora cuns cruz SeMoB indeferido Unanimidade
16 145/19 rV382529 Mª auxiliadora cuns cruz SeMoB indeferido Unanimidade
17 146/19 rV354453 Mª auxiliadora cuns cruz SeMoB indeferido Unanimidade
18 147/19 ra516973 Mª auxiliadora cuns cruz SeMoB indeferido Unanimidade
19 148/19 rV193621 Mª auxiliadora cuns cruz SeMoB indeferido Unanimidade
20 149/19 rV346119 Mª auxiliadora cuns cruz SeMoB indeferido Unanimidade
21 150/19 rV366174 Mª auxiliadora cuns cruz SeMoB indeferido Unanimidade
22 151/19 a515448961 alice antonia c. dos Santos SeMoB indeferido Unanimidade
23 152/19 a517538939 alice antonia c. dos Santos SeMoB indeferido Unanimidade
24 153/19 rV251965 alice antonia c. dos Santos SeMoB indeferido Unanimidade
25 154/19 rV225957 alice antonia c. dos Santos SeMoB indeferido Unanimidade
26 155/19 a516490089 alice antonia c. dos Santos SeMoB indeferido Unanimidade
27 156/19 a516318852 alice antonia c. dos Santos SeMoB indeferido Unanimidade
28 157/19 a516507656 alice antonia c. dos Santos SeMoB indeferido Unanimidade
29 158/19 a516087929 alice antonia c. dos Santos SeMoB indeferido Unanimidade
30 159/19 rV204194 alice antonia c. dos Santos SeMoB indeferido Unanimidade
31 160/19 rV124197 alice antonia c. dos Santos SeMoB indeferido Unanimidade
32 161/19 rV110978 alice antonia c. dos Santos SeMoB indeferido Unanimidade
33 162/19 a516862660 alice antonia c. dos Santos SeMoB indeferido Unanimidade
34 163/19 a516298953 alice antonia c. dos Santos SeMoB indeferido Unanimidade
35 164/19 rV103291 alice antonia c. dos Santos SeMoB indeferido Unanimidade
36 165/19 a516789773 alice antonia c. dos Santos SeMoB indeferido Unanimidade
37 166/19 a57878574 Charme Croiff R. V. Ferreira SeMoB deferido Unanimidade
38 167/19 a513358807 Charme Croiff R. V. Ferreira SeMoB deferido Unanimidade
39 168/19 a57952637 Charme Croiff R. V. Ferreira SeMoB deferido Unanimidade
40 169/19 S000284243 Charme Croiff R. V. Ferreira SeMoB deferido Unanimidade
41 170/19 a59270206 Charme Croiff R. V. Ferreira SeMoB deferido Unanimidade
42 171/19 S000304875 Charme Croiff R. V. Ferreira SeMoB deferido Unanimidade
43 172/19 a56958358 Charme Croiff R. V. Ferreira SeMoB deferido Unanimidade
44 173/19 c000175270 Charme Croiff R. V. Ferreira SeMoB deferido Unanimidade
45 174/19 S000228055 Charme Croiff R. V. Ferreira SeMoB deferido Unanimidade
46 175/19 S000198606 Charme Croiff R. V. Ferreira SeMoB deferido Unanimidade
47 176/19 c000256483 Charme Croiff R. V. Ferreira SeMoB deferido Unanimidade
48 177/19 a515489265 djalma Souza dos Santos SeMoB indeferido Unanimidade
49 178/19 rV139784 dilson de Souza cruz Silva SeMoB indeferido Unanimidade
50 179/19 a519217165 luis claudio Moraes Minowa SeMoB deferido Unanimidade
51 180/19 a518194759 luis claudio Moraes Minowa SeMoB deferido Unanimidade
52 181/19 rV460333 Edmundo José Silva SeMoB indeferido Unanimidade
53 182/19 rV449209 Edmundo José Silva SeMoB indeferido Unanimidade

54 183/19 a517109004 João couceiro de araújo SeMoB deferido Unanimidade
55 184/19 ra522453 flavia renata Bentes cardoso SeMoB indeferido Unanimidade
56 185/19 a522009218 Mauro cardoso Baia SeMoB indeferido Unanimidade
57 186/19 a522009075 Mauro cardoso Baia SeMoB indeferido Unanimidade
58 187/19 rV733599 Erivelton da Silva Santos SeMoB indeferido Unanimidade

rePreseNtaÇÃo:  santarém
coNseLHeiro reLator:  Paulo Jesus da silva

NÍVeL: titular

ordem Processo aiT recorrente recorrido decisão Plenário
Votação

1 111/2020 a516335132 M. l. P .de o. PENEla ME SeMoB indeferido Unanimidade
2 112/2020 a519989838 Eleny alves dos Santos SeMoB indeferido Unanimidade
3 113/2020 rV787454 reese dainnah Valente Mendes SeMoB indeferido Unanimidade
4 114/2020 ra1100814 reese dainnah Valente Mendes SeMoB indeferido Unanimidade
5 115/2020 rV1103291 reese dainnah Valente Mendes SeMoB indeferido Unanimidade
6 116/2020 rV1100812 reese dainnah Valente Mendes SeMoB indeferido Unanimidade
7 117/2020 rV1090414 reese dainnah Valente Mendes SeMoB indeferido Unanimidade
8 118/2020 a519998484 reese dainnah Valente Mendes SeMoB indeferido Unanimidade
9 119/2020 ra938970 reese dainnah Valente Mendes SeMoB indeferido Unanimidade
10 120/2020 ra745736 reese dainnah Valente Mendes SeMoB indeferido Unanimidade
11 121/2020 a514345760 diego Vieira Martins SeMoB indeferido Unanimidade
12 122/2020 ra1012260 Jean Sammy da cruz Tavares SeMoB indeferido Unanimidade
13 123/2020 ra1060750 antonio ribeiro Piedade SeMoB indeferido Unanimidade
14 124/2020 a518417509 lutero dos Santos Miranda SeMoB indeferido Unanimidade
15 125/2020 a514453660 John Ney Burjacre Baia SeMoB indeferido Unanimidade
16 126/2020 ra641624 Hermar logística e Navegação ltda Me SeMoB indeferido Unanimidade
17 127/2020 ra650213 Hermar logística e Navegação ltda Me SeMoB indeferido Unanimidade
18 128/2020 ra634139 Hermar logística e Navegação ltda Me SeMoB indeferido Unanimidade
19 129/2020 ra744067 Hermar logística e Navegação ltda Me SeMoB indeferido Unanimidade
20 130/2020 rV1388152 Hermar logística e Navegação ltda Me SeMoB indeferido Unanimidade
21 131/2020 a518615938 Matheus Pinheiro Vilhena SeMoB indeferido Unanimidade
22 132/2020 a518486303 Matheus Pinheiro Vilhena SeMoB indeferido Unanimidade
23 133/2020 a518615949 Matheus Pinheiro Vilhena SeMoB indeferido Unanimidade
24 134/2020 rV794166 alex carvalho Mendonça SeMoB indeferido Unanimidade
25 135/2020 ra964981 alex carvalho Mendonça SeMoB indeferido Unanimidade
26 136/2020 a518650269 cícero Pereira Batista SeMoB indeferido Unanimidade
27 137/2020 ra1119326 robson Martins costa SeMoB indeferido Unanimidade
28 138/2020 a520325130 Edinei Santos coelho SeMoB indeferido Unanimidade
29 139/2020 ra954921 Edinei Santos coelho SeMoB indeferido Unanimidade
30 140/2020 a519960963 Edinei Santos coelho SeMoB indeferido Unanimidade
31 141/2020 a520126381 Edinei Santos coelho SeMoB indeferido Unanimidade
32 142/2020 rV726436 Juvencio antonio G. amaral SeMoB indeferido Unanimidade
33 143/2020 a519773754 Juvencio antonio G. amaral SeMoB indeferido Unanimidade
34 144/2020 rV843052 Juvencio antonio G. amaral SeMoB indeferido Unanimidade
35 145/2020 rV922297 Juvencio antonio G. amaral SeMoB indeferido Unanimidade
36 146/2020 ra965150 Edomar almeida lima SeMoB indeferido Unanimidade
37 147/2020 a519656252 Edomar almeida lima SeMoB indeferido Unanimidade
38 148/2020 ra882054 Edomar almeida lima SeMoB indeferido Unanimidade
39 149/2020 rV914072 Edomar almeida lima SeMoB indeferido Unanimidade
40 150/2020 ra938449 Edomar almeida lima SeMoB indeferido Unanimidade
41 151/2020 a519162638 Edomar almeida lima SeMoB indeferido Unanimidade
42 152/2020 a520224336 Edomar almeida lima SeMoB indeferido Unanimidade
43 153/2020 a520141198 Edomar almeida lima SeMoB indeferido Unanimidade
44 154/2020 rV973098 Edomar almeida lima SeMoB indeferido Unanimidade
45 155/2020 ra1054644 Edomar almeida lima SeMoB indeferido Unanimidade
46 156/2020 rV1064186 Edomar almeida lima SeMoB indeferido Unanimidade
47 157/2020 rV1011419 Edomar almeida lima SeMoB indeferido Unanimidade
48 158/2020 rV1000470 Edomar almeida lima SeMoB indeferido Unanimidade
49 159/2020 rV1000539 Edomar almeida lima SeMoB indeferido Unanimidade
50 160/2020 a520199620 Edomar almeida lima SeMoB indeferido Unanimidade
51 161/2020 a520160932 Edomar almeida lima SeMoB indeferido Unanimidade
52 162/2020 rV1128957 Edomar almeida lima SeMoB indeferido Unanimidade
53 163/2020 rV1102791 Edomar almeida lima SeMoB indeferido Unanimidade
54 164/2020 rV1118261 Edomar almeida lima SeMoB indeferido Unanimidade
55 165/2020 a517911674 denilto Martins cardoso SeMoB indeferido Unanimidade
56 166/2020 a519005558 inacio Pinheiro cardoso SeMoB indeferido Unanimidade
57 167/2020 rV936372 Edson roberto a. dos Santos SeMoB indeferido Unanimidade
58 168/2020 rV621566 Edson roberto a. dos Santos SeMoB indeferido Unanimidade
59 169/2020 rV728799 Edson roberto a. dos Santos SeMoB indeferido Unanimidade
60 170/2020 rV822329 Edson roberto a. dos Santos SeMoB indeferido Unanimidade
61 171/2020 rV759144 Edson roberto a. dos Santos SeMoB indeferido Unanimidade
62 172/2020 rV510038 Edson roberto a. dos Santos SeMoB indeferido Unanimidade
63 173/2020 rV864796 Edson roberto a. dos Santos SeMoB indeferido Unanimidade
64 174/2020 rV953426 Edson roberto a. dos Santos SeMoB indeferido Unanimidade
65 175/2020 rV705242 Edson roberto a. dos Santos SeMoB indeferido Unanimidade
66 176/2020 rV752172 Edson roberto a. dos Santos SeMoB indeferido Unanimidade

rePreseNtaÇÃo: oaB
coNseLHeiro reLator:  ana cristina Louchard Pires (relato lido pelo representante suplente, Paulo rober-

to Braga de oliveira Bentes)
NÍVeL:  titular

ordem Processo aiT recorrente recorrido decisão Plenário
Votação

1 013/2020 d001374696 Silvia carina Nylander Silva dETraN indeferido Unanimidade

2 2180/19
(2014/407243)

a516447200
a516565582

rV54336
rV52870

ana Maria carvalho Soares dETraN indeferido Unanimidade
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3 2190/19
(2016/188005) a515708363 Jorge fernando Barros de freitas dETraN indeferido Unanimidade

 Processo 541/2020: Pedido de vistas pelo conselheiro dennis lopes Serruya, representante do dETraN.

rePreseNtaÇÃo: setraNs-BeL
coNseLHeiro reLator:  andresa da cunha Mendes chaves

NÍVeL:  titular

ordem Processo aiT recorrente recorrido decisão Plenário
Votação

1 445/2020 rV577729 anisio de Jesus da cruz SeMoB indeferido Unanimidade
2 446/2020 rV764968 Maria rosemeire de oliveira SeMoB indeferido Unanimidade
3 447/2020 rV1275883 Maria rosemeire de oliveira SeMoB indeferido Unanimidade
4 448/2020 ra756991 Maria rosemeire de oliveira SeMoB indeferido Unanimidade
5 449/2020 ra823066 Maria rosemeire de oliveira SeMoB indeferido Unanimidade
6 450/2020 ra953480 Maria rosemeire de oliveira SeMoB indeferido Unanimidade
7 451/2020 ra1261638 Maria rosemeire de oliveira SeMoB indeferido Unanimidade
8 452/2020 rV966331 João Batista de azevedo SeMoB indeferido Unanimidade
9 453/2020 rV887876 João Batista de azevedo SeMoB indeferido Unanimidade
10 454/2020 rV976355 João Batista de azevedo SeMoB indeferido Unanimidade
11 455/2020 rV1008445 João Batista de azevedo SeMoB indeferido Unanimidade
12 456/2020 rV876327 João Batista de azevedo SeMoB indeferido Unanimidade
13 457/2020 rV957085 João Batista de azevedo SeMoB indeferido Unanimidade
14 458/2020 rV931194 João Batista de azevedo SeMoB indeferido Unanimidade
15 459/2020 rV965478 João Batista de azevedo SeMoB indeferido Unanimidade
16 460/2020 rV914126 João Batista de azevedo SeMoB indeferido Unanimidade
17 461/2020 rV264579 Moises claudir rodrigues SeMoB deferido Unanimidade
18 462/2020 a517337221 Moises claudir rodrigues SeMoB deferido Unanimidade
19 463/2020 a517981359 Moises claudir rodrigues SeMoB deferido Unanimidade
20 464/2020 rV85760 Moises claudir rodrigues SeMoB deferido Unanimidade
21 465/2020 rV270787 Moises claudir rodrigues SeMoB deferido Unanimidade
22 466/2020 rV414029 Moises claudir rodrigues SeMoB deferido Unanimidade
23 467/2020 a516355570 Moises claudir rodrigues SeMoB deferido Unanimidade
24 468/2020 a516355581 Moises claudir rodrigues SeMoB deferido Unanimidade
25 469/2020 a517337232 Moises claudir rodrigues SeMoB deferido Unanimidade
26 470/2020 rV127962 Moises claudir rodrigues SeMoB deferido Unanimidade
27 471/2020 rV92669 Moises claudir rodrigues SeMoB deferido Unanimidade
28 472/2020 E010406141 fabiana Nunes de Sá dMTT/redenção indeferido Unanimidade
29 473/2020 E010407721 fabiana Nunes de Sá dMTT/redenção indeferido Unanimidade
30 474/2020 E010404935 fabiana Nunes de Sá dMTT/redenção indeferido Unanimidade
31 475/2020 E010409592 fabiana Nunes de Sá dMTT/redenção indeferido Unanimidade
32 478/2020 rV1209208 Jose da Silva Nascimento SeMoB indeferido Unanimidade
33 479/2020 a518930439 João Jorge costa do rosário SeMoB indeferido Unanimidade
34 480/2020 rV749789 francisco de S. Salgado Neto SeMoB indeferido Unanimidade
35 481/2020 a521955736 andresa Silva e Silva SeMoB indeferido Unanimidade
36 482/2020 rV435170 Jaqueline Menezes de a. lima SeMoB indeferido Unanimidade
37 484/2020 a57396070 osvaldo de freitas Junior SeMoB deferido Unanimidade
38 485/2020 rV429225 Valdir Monteiro da Silva SeMoB indeferido Unanimidade
39 486/2020 rV376219 Jose augusto de J. Santana SeMoB indeferido Unanimidade
40 487/2020 rV332479 Jose augusto de J. Santana SeMoB indeferido Unanimidade
41 488/2020 ra293284 Jose augusto de J. Santana SeMoB indeferido Unanimidade
42 489/2020 rV509868 Jose augusto de J. Santana SeMoB indeferido Unanimidade
43 490/2020 rV354371 Jose augusto de J. Santana SeMoB indeferido Unanimidade
44 491/2020 rV483116 Jose augusto de J. Santana SeMoB indeferido Unanimidade
45 492/2020 d001390576 ariela Muriel duarte flexa dETraN Não conhecido Unanimidade
46 502/2020 d001299483 Marly alcantara M. rodrigues dETraN indeferido Unanimidade
47 503/2020 d001299478 Marly alcantara M. rodrigues dETraN indeferido Unanimidade

rePreseNtaÇÃo: BPrv
coNseLHeiro reLator:  Jorge Luiz aragão silva (relato lido pelo representante suplente, armando Jofre 

souza de Lima)
NÍVeL:  titular

ordem Processo aiT recorrente recorrido decisão Plenário
Votação

1 202/2020 ra629651 Valdemir Santana da luz Silva SeMoB indeferido Unanimidade

2 203/2020 rV663682 Valdemir Santana da luz Silva SeMoB indeferido Unanimidade

3 231/2020 M006422 antonio Ebenezer de Medeiros dirETraN 
Marituba indeferido Unanimidade

4 236/2020
(103324) d001483745 Marcio augusto de o. cruz dETraN indeferido Unanimidade

5 241/2020
(184236) d001205418 auria rute ramos de Souza dETraN indeferido Unanimidade

6 252/2020
(68818) d001230874 Mª Vanessa Marques da costa dETraN indeferido Unanimidade

7 255/2020
(215797) d001004129 Welligton rodrigo G. Sousa dETraN indeferido Unanimidade

8 260/2020
(130545) d001272560 José candido lima de amorim dETraN indeferido Unanimidade

9 261/2020
(103146) d001365990 Manoel Marcelino farias Neto dETraN indeferido Unanimidade

10 268/2020
(123696) Tl00026548 fernando Barbosa Santana filho dETraN indeferido Unanimidade

11 269/2020 d001204286 Jocelia de Melo ribeiro dETraN indeferido Unanimidade

12 270/2020
(3058) TM00003012 luciano Mendonça cavalcante Junior dirETraN 

Marituba indeferido Unanimidade

rePreseNtaÇÃo: castanhal
coNseLHeiro reLator:  ilcilene silva oliveira

NÍVeL:  titular

ordem Processo aiT recorrente recorrido decisão Plenário
Votação

1 308/2020
(877919) d001216362 Josué Silva Sousa dETraN indeferido Unanimidade

2 308/2020
(877919) d001216363 Josué Silva Sousa dETraN deferido Unanimidade

iV Parte – o QUe ocorrer
E como nada mais foi dito, o conselheiro, dennis lopes Serruya, deu por 
encerrada a 1ª reunião ordinária de 2022.
dennis lopes Serruya
Conselheiro – CETRAN/PA
Presidente substituto-cETraN/Pa
cel PM Erick alexandre Martins Miranda
Secretário Executivo – CETRAN/PA
Portaria nº 803/2022-daF/cgp, de 09/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 Pro-
cesso nº 2022/263797;
r E S o l V E: 
aUToriZar o pagamento de ViNTE E dUaS E MEia (22 e 1/2) diárias 
aos servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Muni-
cípio de Castanhal para os municípios de GOIANÉSIA DO PARÁ – 31/03 À 
22/04/2022, a fim de realizar operações de fiscalização de trânsito.

nome matricula
carloS arTHENio BaTiSTa diaS 57202225/1

faBio HENriQUE MaGNo MoNTEiro 54191618/2
HaNrY JoSÉ carValHo MoUra 57228257/1

liNdoN JUlio SaNTiaGo doS SaNToS 57202003/1
Mario SErGio SilVa da SilVa 57202007/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 815/2022-daF/cGP,, 09/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2022/261773;
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 Santa Bárbara no período de 21/03 à 03/04/2022, a 
fim de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio, bem 
como desenvolver ações determinadas pela dTo.

nome matricula
lindon Júlio Santiago dos Santos 57202003 /1
Marco antonio Pinheiro Paciência 57195024 /2

Gerson Gomes Santiago 57192440 /2
Moisés de albuquerque Pereira 57203792 /2
Edson itamar Barradas da Silva 57200229 /1

José ribamar do Nascimento 57201705 /1
antonio rafael rodrigues Queiroz 57227951 /1

francisco antonio da Silva 57198620 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 814/2022-daF/cGP, 09/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2022/261764;
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 Tailândia no período de 21/03 à 03/04/2022, a fim de 
realizar controle de fluxo de veículos. ações de fiscalização de trânsito, de-
senvolver ações determinadas pela dTo, em especial para acompanhar os 
trabalhos da empresa que fará a pesagem de veículos de carga na balança 
localizada naquele municipio conforme Oficio nº 681/2019-GAB/SETRAN.

nome matricula
luiz rabello Junior Melo 57205417 /1

almir dos Santos da Silva 57191487 /2
Waldir fernando accarino Grobério 5169593 /3
Madson William rodrigues de leão 57199356 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 790/2022-daF/cGP, 09/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2022/261702;
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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 20/03 à 02/04/2022, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículo e ação de fiscalização de trânsito, 
acompanhar os trabalhos da empresa que realiza pesagem de veículos de 
carga na balança localizada no Km 14 na rodovia Pa-483, bem como cum-
prir cronograma de ações estabelecidas pela dTo.

nome matricula
Max Sidney Benigno Monteiro 5681898 /1
Mauro clovis Gomes da Silva 57227318 /1

cláudia dos Santos Menezes almeida 57230594 /1
roseane de fátima cardoso damaso 57200357 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 789/2022-daF/cGP, 09/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2022/261713;
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 21/03 à 03/04/2022, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículo e ação de fiscalização de trânsito, 
acompanhar os trabalhos da empresa que realiza pesagem de veículos de 
carga na balança localizada no Km 14 na rodovia Pa-483, bem como cum-
prir cronograma de ações estabelecidas pela dTo.

nome matricula
rodolfo rannieri Pacheco Bastos 57196573 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 770/2022-daF/cGP, 08/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2022/252210;
r E S o l V E : 
aUToriZar o pagamento de dez e meia (10 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Itaituba 
para o município de Rurópolis no período de 17 à 27/03/2022, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais em operação de fiscalização de 
Trânsito em cumprimento da programação da dTo, no referido municipio, 
e no cumprimento do Oficio nº 016/2020-MPPA/PRJ.

nome matricula
Kátia da Silva Sá 57214238 /2

Kleyton Gemaque Miranda da Silva 57227943 /1
Marcos aurélio castro feitosa 57201534 /1

Valdir amadeu da Silva 5827485 /2
Willian cândido félix 57224024 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 806/2022-daF/cGP, 09/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2022/261558;
r E S o l V E : 
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Marituba no período de 20/03 à 03/04/2022, a 
fim de realizar controle de fluxo de veículo e ação de fiscalização de trân-
sito, desenvolver ações determinadas pela dTo, em especial para atender 
ao longo do trecho (KM-0 e KM-18) da rodovia Br 316, em cumprimento 
ao convênio nº 003/2018-SrPrf-Pa.

nome matricula
Hamilton Barbosa da Silva Júnior 57198269 /1

ivan luis da conceição Jaster 57198279 /1
Kelly Maia Santana 57228950 /1

andré dos reis Piquet 57198260 /1
rosivaldo oliveira de Sousa 57193604 /2
Vera Márcia da Silva Paredes 57194771 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 800/2022-daF/cGP , 09/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2022/249077;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E QUaTro E MEia (24 e 1/2) diárias 
aos servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Mu-
nicípio de Belém para os municípios de TUCURUÍ – 21/03 À 24/03/2022, 
JACUNDA – 25/03 À 28/03/2022, TAILÂNDIA – 29/03 À 31/03/2022, CA-

METÁ – 01/04 À 04/04/2022, IGARAPÉ-MIRI – 05/04 À 07/04/2022, ABA-
ETETUBA – 08/04 À 11/04/2022, BARCARENA – 12/04 À 14/04/2022, a 
fim de realizar fiscalização da empresa Miriti nas CIRETRAN’s quanto aos 
serviços prestados.

nome matricula
diva Maria do rosário fereira 105643/2

Valdeangela carvalho Vasconcelos Paiva 57195472/1
adaÍaS dE oliVEira SaNToS 57226609/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº794/2022-daF/cGP, 09/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2022/261705;
r E S o l V E : 
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Marituba – 20/03 à 03/04/2022, a fim de realizar con-
trole de fluxo de veículo, ações de fiscalizações de trânsito, acompanhar 
os trabalhos da empresa que realiza a pesagem de veículos de carga na 
balança localizada no KM-14 da rodovia Pa-483, bem como cumprir crono-
grama de ações determinadas pela diretoria Técnica e operacional.

nome matricula
Nei Eduardo Trindade do rosário 57193274/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 817/2022-daF/cGP, Belém, 09/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2022/261775;
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 Santa Bárbara no período de 21/03 à 03/04/2022, a 
fim de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio, bem 
como desenvolver ações determinadas pela dTo.

nome matricula
Walmero Jesus costa 57226865 /1

Maria de lourdes ferreira Batista 54187987 /3
Gustavo alex Santos de oliveira 57226721 /1

Gilvan rabelo Normandes 57193929 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 774/2022-daF/cGP, de 14/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2022/251916;
r E S o l V E: 
aUToriZar o pagamento de dESESSEiS E MEia (16 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Altamira para os municípios de VITÓRIA DO XINGU – 17/03 à 02/04/2022, 
a fim de realizar suas atividades funcionais, em Operações de Fiscalização 
de trânsito, em cumprimento a programação da dTo no referido municipio.

nome matricula
EliSSaNdra HElENa cHiariNi dE MoUra SaNTaNa 54185273/2 

Marco aUrElio rEiS SENa 57201765/1 
JoSÉ NETo SaNToS alVES 57223373/2 

SiMoNE cUNHa doS SaNToS 57220904/1 

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 845/2022-daF/cGP, em 10/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2022/263269;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Valdir amadeu da Silva, matrícula nº 5827485 /2, no cargo de agente de 
fiscalização de Trânsito, lotado na cirETraN de itaituba.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
800,00 (oiTocENToS rEaiS) e destina-se suprir despesas emegenciais 
e de pronto pagamento decorrente as atividades diárias de fiscalização de 
trânsito desenvolvidas no municipio de Placas.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-600,00
3339036-r$-200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
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Para aplicação: No período de 29/03 à 13/04/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
Portaria Nº 844/2022-daF/cGP, em 10/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/259318;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Jailson ferreira Pereira chaves, matrícula nº 57196175 /1, no cargo de 
auxiliar operacional de Trânsito, lotado na daf/ciM/GoSENG.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUaTro Mil rEaiS) e destina-se para aquisição de materiais 
manutenção telefonica, lógica e elétrica na cirETraN de Novo Progresso.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-4.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 05/03 à 20/03/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
Portaria Nº 832/2022-daF/cGP, Belém, 10/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020- dG/cGP.coNSidEraNdo a solicitação de con-
cessão de Suprimento de fundos, constante do Memº 54/2022-GEPTraN, 
de 04/03/2022, e demais despachos no Processo 2022/259186,
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
ElViS NaZarENo da SilVa MiraNda, matrícula 80845553/1, assistente 
de Trânsito, lotado na Gerência de Escola Pública de Trânsito.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$- 
1.500,00 (HUM Mil E QUiNHENToS rEaiS) e destina-se a realizar despe-
sas durante o deslocamento ao município de Salvaterra.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030- r$-500,00
3339033- r$-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: 21/03 a 06/04/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 773450
Portaria Nº 922/2022-dG/cGP, de 17/03/2022.
A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DE-
TraN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
NoMEar a servidora Pricila KarEN MUcEliN cHaVES, analista de Sis-
temas, matrícula 57194730/1, para exercer o cargo em comissão, daS-
03, de Gerente de Sistemas integrados na coordenadoria de desenvolvi-
mentos de Sistemas.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 18/03/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 773460

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 847/2022-dG/cGP, de 10/03/2022.
A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DE-
TraN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo a solicitação da servidora constante do requerimento, 
datado de 25/01/2022, e demais despachos no Processo 2022/110166,
r E S o l V E:
rEMoVEr, a pedido, a servidora Symone Melendez alves, assistente de 
Trânsito, matrícula 57197330/1, da Procuradoria Jurídica para, desenvolver 
suas atividades por um (01) ano, no período de 11/03/2022 a 10/03/2023, 
na cirETraN “B” de Vigia.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 11/03/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 919/2022-dG/cGP, de 16/03/2022.
A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – detran/
pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e;
coNSidEraNdo a solicitação da servidora constante do requerimento data-
do de 17/12/2021, a manifestação jurídica através do Parecer 80/2022-Pro-
JUr/Nc, de 21/02/2022, e demais despachos no Processo 2022/66687,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Érika Guiomarino dominici, analista de Sistemas, 
matrícula 57193605/1, lotada na coordenadoria de desenvolvimento de 
Sistemas, licença para Tratar de interesses Particulares, no período de 
18/02/2022 a 17/02/2024, de acordo com o estabelecido no art. 93, da lei 

5.810/94-rJU, sem ônus para este departamento.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 18/02/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 915/2022-dG/cGP, de 16/03/2022.
A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DE-
TraN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo a solicitação no Memº 02/2022, datado de 11/01/202, e 
demais despachos no processo 2022/38773,
r E S o l V E:
rEMoVEr, a pedido, a servidora Geisa acácia Tavares, analista de Trânsito, 
matrícula 57195631/1, da Gerência de Programas e Projetos Pedagógicos 
para a diretoria Técnica e operacional deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 916/2022-dG/cGP, de 16/03/2022.
A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DE-
TraN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo a solicitação da cirETraN “B” de Soure, e demais despa-
chos no Processo nº 2022/139342,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor firmino ariosvaldo de Moraes, assistente de Trânsito, 
matrícula 54188636/3, para responder pela Gerência da cirETraN “B” 
de Soure, no período de 28/02 a 29/03/2022, durante as férias do titular.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 28/02/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 773034
Portaria Nº 059/2022-cGd/Pad/diVersos
Belém, 16 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 de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância investigativa ou acusatória e/ou e Processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 001/2022-cPad, de 
16.03.2022, subscrito pela Presidente da comissão Hilma de araújo amorim, 
por meio do qual solicita e justifica a necessidade de nomeação de DEFENSOR 
daTiVo para atuar do Processo administrativo disciplinar nº 2018/167533;
r E S o l V E:
I – DESIGNAR o servidor estável Emerson Almeida Lima, Analista de Trân-
sito, matrícula funcional nº 57175957/1, para, na condição de defensor 
dativo, apresentar a defesa escrita, bem como adotar as providências cabí-
veis em favor da ex-servidora EliaNa PiNHEiro fErrEira, indiciada pelo 
colegiado processante designado pela PorTaria Nº 261/2021-cGd/Pad/
diVErSa, a qual foi devidamente citada e não apresentou defesa escrita 
no prazo legal estipulado e, conforme disposição no artigo 220 e seus pa-
rágrafos da Lei nº 5.810/94, figura na condição de revel;
II – O prazo para apresentação da defesa escrita iniciar-se-á no dia útil 
seguinte da data em que o defensor dativo receber o mandado de citação;
III – À Coordenadoria de Procedimentos Disciplinares e à Coordenadoria 
de Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cum-
primento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor chefe - dETraN/Pa.
Portaria 60/2022-cGd/Pad/diVersas 
Belém, 16 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, in-
vestigativa ou acusatória, e/ou processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2022 - cPad, de 
16/03/2022 subscrito pelo Presidente da comissão Processante, fernando 
Zanuto ferrari, no qual solicita e fundamenta a necessidade de prorrogação, 
por mais 60 (sessenta) dias, dos trabalhos da comissão instaurada pela Por-
Taria Nº 37/2021-cGd/Pad, de 06 (seis) de dezembro de 2021, publicada 
no Diário Oficial do Estado, sob o nº 34.810, em 27 de dezembro de 2021.
r E S o l V E
I – PRORROGAR, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo previsto no inciso II 
da PORTARIA Nº 37/2021-CGD/PAD, publicada no Diário Oficial do Estado, 
Edição nº 34.810, em 27 de dezembro de 2021, para que seja dada conti-
nuidade a instrução processual, a contar da data de 23 de março de 2022.
ii - À coordenadoria de Procedimentos disciplinares, e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento 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 Nº 57/2022 – cGd/diversas 
Belém, 17 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 N° 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância investigativa ou acusatória, e/ou processo disciplinar;
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coNSidEraNdo os termos do Memorando Nº 02/2022 da comissão de 
Sindicância Punitiva, de 14/03/2022, tendo como Presidente Jefferson Rober-
to Morais Modesto, por meio do qual solicita e justifica a necessidade de Pror-
rogação do prazo para a conclusão da Sindicância Punitiva Nº 2019/397030.
rESolVE:
i- rEcoNdUZir a comissão instituída pela PorTaria Nº 04/2021-Sind. 
Punitiva, de 25/10/2021, publicada no doE em 28/10/2021, para que, no 
prazo de 30 dias, seja dada continuidade à investigação e devida conclusão 
dos trabalhos, a partir de 14/03/2022;
ii - À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
iii - os efeitos dessa portaria retroagem ao dia 14/03/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corrEGEdor cHEfE do dETraN/Pa
Portaria Nº 58/2022 – cGd/diversas 
Belém, 17 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 N° 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância investigativa ou acusatória, e/ou processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando Nº 02/2022 da comissão de Sin-
dicância Punitiva, de 14/03/2022, tendo como Presidente Jefferson Roberto 
Morais Modesto, por meio do qual solicita e justifica a necessidade de Prorro-
gação do prazo para a conclusão da Sindicância Punitiva Nº 2021/1199440.
rESolVE:
i- rEcoNdUZir a comissão instituída pela PorTaria Nº 08/2021-Sind. 
Punitiva, de 25/10/2021, publicada no doE em 28/10/2021, para que, no 
prazo de 30 dias, seja dada continuidade à investigação e devida conclusão 
dos trabalhos, a partir de 14/03/2022;
ii - À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
iii- os efeitos dessa portaria retroagem ao dia 14/03/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corrEGEdor cHEfE do dETraN/Pa

Protocolo: 772977
Portaria Nº 769/2022-daF/cGP, de 08/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2022/251502;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Marabá para o município de São João do araguaia no período de 17 à 
31/03/2022, a fim de desempenhar suas atividades funcionais em Operação 
de fiscalização de Trânsito em cumprimento da programação da dTo, no 
referido municipio, e no cumprimento do Memorando nº 029/2020-ccoN-
TEN-DETRAN – Ação Civil Pública Proc. nº 0800-10633.2019.8.2014.0054.

nome matricula
luís carlos cruz Bezerra 5117410 /4
luzinaldo Batista frança 57201996 /1

Marcos divino da Silva Silva 57201715 /1
Wellington de Souza costa 57201809 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
(republicada por incorreção no doe nº 34.896 do dia 17/03/2022)

Protocolo: 773231
Portaria Nº 597/2022 – ccecV/dG/detraN, de 21/02/2022.
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DE-
TraN/Pa, no uso das atribuições que lhe confere o art. 22 da lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro – CTB;
coNSidEraNdo as disposições da resolução nº 466 - coNTraN, de 11 
de dezembro de 2013, que estabelece procedimentos para o exercício da 
atividade de vistoria de identificação veicular;
coNSidEraNdo as disposições da PorTaria Nº 024/2020-dG/dETraN, 
de 10 de janeiro de 2020, que estabelece os requisitos técnicos e proce-
dimentos para o credenciamento de empresas prestadoras de serviços de 
vistoria de identificação veicular;
coNSidEraNdo o requerimento da empresa a. liBEr SErViÇoS dE iMa-
GENS lTda , cNPJ nº 37.378.864/0001-51, junto a esta autarquia;
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante à 
apresentação da documentação necessária;
rESolVE:
art. 1º crEdENciar a Empresa a. liBEr SErViÇoS dE iMaGENS lTda, 
cNPJ nº: 37.378.864/0001-51, Nome fantasia cda ViSToriaS, situada 
no Endereço: aV. fErNado GUilHoN Nº 1347, loTE 02 - Bairro: EMErEN-
cio  cEP: 68.540-000, no município de conceição do araguaia/Pa, para 
exercer a atividade de Empresa Credenciada em Vistoria – ECV.
art. 2º o credenciamento, a que se refere o art. 1º, terá validade por 
05 (cinco) anos a contar da data da publicação desta PorTaria No 
diário oficial do estado.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 773373

Portaria Nº 910/2022-daF/cGP, de 16/03/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Esta-
do do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando n° 10/2022, data-
do de 25/02/2022, protocolado sob o nº 2022/239439,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora lUciaNa NoGUEira PalHETa, Gerente, ma-
trícula 5889389/3, lotada na cirETraN “B” de Vigia, quinze (15) dias 
de fÉriaS, no período de 18.07 a 01.08.2022, referentes ao exercício 
25.02.2021/2022.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 18/07/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 909/2022-daF/cGP, de 16/03/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Esta-
do do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando n° 10/2022, data-
do de 25/02/2022, protocolado sob o nº 2022/239439,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora lUciaNa NoGUEira PalHETa, Gerente, ma-
trícula 5889389/3, lotada na cirETraN “B” de Vigia, quinze (15) dias 
de fÉriaS, no período de 16.05 a 30.05.2022, referentes ao exercício 
25.02.2021/2022.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 16/05/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 917/2022-daF/cGP, de 16/03/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Esta-
do do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
coNSidEraNdo os termos constantes do despacho no anexo/sequencial 
1, do Processo 2022/185587, reconhecendo o direito do servidor à conces-
são de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor fraNciSco JoSÉ da coSTa SilVa, agente de 
fiscalização de Trânsito, matrícula 55586658/2, lotado na Gerência de 
operação e fiscalização de Trânsito da capital, 120 (cento e vinte) dias de 
licença Prêmio, no período de 02/05 a 29/08/2022, referentes aos triênios 
15.06.2012/2015 (60 dias) e 15.06.2015/2018 (60 dias), de acordo com a 
lei 5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 02/05/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 773393

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
NÚMero do coNtrato: 7/2022
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 016/2021 – DETRAN
PARTES: Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, 
cNPJ n° 04.822.060/0001-40 e a empresa Macro coMErcial EirEli, 
cNPJ 42.838.296/0001-64
oBJETo: o seguinte contrato tem como objeto o fornecimento de mate-
rial de expediente (impresso) para atender as necessidades do depar-
tamento de Trânsito do Estado do Pará, conforme especificação, condi-
ções, quantidades e exigências
Valor: 
o valor do presente Termo de contrato é de r$ 7.000,00 (sete mil reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária:

66201 - dePartaMeNto de trÂNsito do estado do ParÁ  
função 06

Subfunção 122
Programa 1297

Projeto/atividade 8338
Elemento de despesa 339030-17

fonte de recursos 0261
0661

   

ViGÊNcia: início: 14/03/2022 Término:14/03/2023
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 14/03/2022
ordENador rESPoNSáVEl: rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
diretora Geral dETraN-Pa

Protocolo: 773107

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio
NÚMero do coNVÊNio: Nº 008/2022
PARTES: Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, CNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e o MUNicÍPio dE rUrÓPoliS, doravante muni-
cípio, inscrito no cNPJ n° 10.222.297/0001-93
oBJETo do coNVÊNio: o MUNicÍPio dE rUrÓPoliS delega parcialmente 
ao dETraN/Pa as competências previstas no artigo 24, inciso iii, do có-
digo de Trânsito Brasileiro, para fins de implantar o sistema de sinalização 
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gráfica horizontal e vertical, serviços complementares e obras civis nas 
vias do Município.
ViGÊNcia início: 14/03/2022 Término: 14/03/2023
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 14/03/2022
ordENador rESPoNSáVEl: 
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMaraES dE SoUZa coElHo
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMaraES dE SoUZa coElHo
Diretora Geral – DETRAN/PA

Protocolo: 773109

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 841/2022-daF/cGP, de 10/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2022/264418;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Eliana ramos da Silva, matrícula nº 57203584/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.000,00 (UM Mil rEaiS) e destina-se a suprir a despesas emergenciais e 
de pronto pagamento decorrente das atividades diárias de fiscalização de 
trânsito desenvolvidas no municipio de Marabá.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-600,00
3339036-r$-400,00
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 31/03 à 22/04/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 773039

.

.

diÁria
.

Portaria Nº791/2022-daF/cgp, de 09/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 Pro-
cesso nº 2022/261579;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Marituba no período de 20/03 à 03/04/2022, a 
fim de realizar controle de fluxo de veículo e ação de fiscalização de trân-
sito, desenvolver ações determinadas pela dTo, em especial para atender 
ao longo do trecho (KM-0 e KM-18) da rodovia Br 316, em cumprimento 
ao convênio nº 003/2018-SrPrf-Pa.

nome matricula
roberta rossy da Silva franco da costa 57193812/2

adenor de Jesus Guedes 54186678/3
rosana abreu fernandes 57226481/1
Marcela de Jesus Pinheiro 57228952/1
raimundo da costa cunha 57198617/1
Pedro Hugo de lima filho 57226484/1

Eudo Mamede da costa Junior 57212965/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº801/2022-daF/cgp, de 09/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 Pro-
cesso nº 2022/261565;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Marituba no período de 20/03 à 03/04/2022, a 
fim de realizar controle de fluxo de veículo e ação de fiscalização de trân-
sito, desenvolver ações determinadas pela dTo, em especial para atender 
ao longo do trecho (KM-0 e KM-18) da rodovia Br 316, em cumprimento 
ao convênio nº 003/2018-SrPrf-Pa.

nome matricula
Eduardo augusto ferreira lins 57203591/1

Mauro luiz da Silva costa 57194178/2
Gilson clay Modesto de campos 57212328/2

francisco Mauro Santa rosa Novaes 57226391/1
alcir ferreira Quadros 57227594/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 804/2022-daF/cgp, de 09/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2022/261767;
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 Santa Bárbara no período de 21/03 à 03/04/2022, a 
fim de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio bem 
em cumprimento ao planejamento de ações determinadas pela dTo.

nome matricula
celso luis dos Santos Matos 57200270 /1

inivens Nazaré dos Santos andrade 57198613 /1
Waldir dircelo Pantoja coelho 54196756 /3

raimundo ferreira Valentim Neto 57195665 /2
Naum Bastos de Souza Santos 57227682 /1

Nívia Guedes Gorayeb 57195550 /2
david clayton Pantoja da Paz 57226372 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 807/2022-daF/cgp, de 09/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2022/261711;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de doze e meia (12 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Acará no período de 21/03 à 02/04/2022, a fim de 
realizar fluxo de veículos ações de fiscalização de trânsito, acompanhar os 
trabalhos da empresa que realiza pesagem de veículo de carga na balança 
localizada no Km 0 da rodovia Pa -155, bem como cumprir cronograma de 
ações estabelecidas pela dTo.

nome matricula
Jefferson Luiz Santos da Silva 57197136 /2

Normando Queiroz Borges 57194381 /2
luciano Batista Santos Braga 57201668 /2
antonio luiz rodrigues Neri 54187949 /2

Haroldo Thiago Monteiro de oliveira 57230558 /1
fernando antônio filizzola Bentes filho 54192715 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 808/2022-daF/cgp, de 09/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 Pro-
cesso nº 2022/261772;
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 Santa Bárbara no período de 21/03 à 03/04/2022, a 
fim de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio, bem 
como desenvolver ações determinadas pela dTo.

nome matricula
Ellen Monteiro Barros 57232978 /1

rogério Barbosa ferreira 57226724 /1
idenil rocha de almeida 54184449 /2

Madson José alves de oliveira 57200235 /1
Jorge alberto luz Bahia filho 57227367 /1
luiz Vinicius Moreira de abreu 57214957 /1
Pedro afonso rey Guimarães 57214892 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 811/2022-daF/cgp, de 09/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 
Processo nº 2022/261771;
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 Santa Bárbara no período de 21/03 à 03/04/2022, a 
fim de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio, bem 
como desenvolver ações determinadas pela dTo.

nome matricula
Walisson Pedro Pereira de Souza 57226730 /1

denise de Souza Matos 57176007 /3
Jammerson ferreira lopes 57227487 /1
anderson Bahia da Silva 57225847 /1

Ely Moraes anselmo 57227280 /1
francisca Morais da Silva 57201682 /2
Gilsiley ferreira e ferreira 57209068 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 820/2022-daF/cgp, de 10/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 Pro-
cesso nº 2022/257656;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de oito e meia (08 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de Eldorado dos Carajás – 18 e 19/03/2022, Tucumã 
– 20 e 21/03/2022, Bannach – 22 e 23/03/2022, Floresta do Araguaia/Be-
lém – 24 à 26/03/2022, a fim de coordenar as atividades nos municipios, 
seguindo o modelo Pdca que orienta a atuação em três etapas precursão 
técnica, execução, munitoramento e avaliação. assim utilizando a meto-
dologia da precursão como forma de realizar visitas técnicas previas para 
organizar o trabalho de equipe executora e para organizar as ações posterio-
res ao estabelecer parcerias, obtenção de apoio das instituições locais, e etc.

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
Portaria Nº 831/2022-daF/cgp, de 10/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 Pro-
cesso nº 2022/264108;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e dois e meia (22 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Municí-
pio de Paragominas para o município de Marabá no período de 31/03 à 
22/04/2022, a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em Operação 
de fiscalização de Trânsito, em cumprimento a programação da dTo no re-
ferido municipio, e no cumprimento do Oficio nº 043/2020-DIRTEC/SETRAN.

nome matricula
alexandre dos Santos da Silva 57201985 /1

Edimar Soares Moreira 57201944 /1
Jorgean carlos ferreira frazão 5119570 /5

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 773036
Portaria Nº 424/2022-daF/cgp, de 04/02/2022
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 Pro-
cesso nº 2022/123292;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezesseis e meia (16 e 1/2) diárias a servido-
ra abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Santa Barbará no período de 16/02 à 04/03/2022, a 
fim de acompanhar a equipe de fiscalização de trânsito, para apoio admi-
nistrativo, realizando as atividades correlatas sua área de atuação.

nome matricula
Maria alice alves da costa 3268217/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 772962
Portaria Nº 793/2022-daF/cgp, Belém, 09/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 Pro-
cesso nº 2022/261584;
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 21/03 à 03/04/2022, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículo e ação de fiscalização de trânsito, 
desenvolver ações determinadas pela dTo, em especial para atender ao 
longo do trecho (KM-0 e KM-18) da rodovia Br 316, em cumprimento ao 
convênio nº 003/2018-SrPrf-Pa.

nome matricula
Marcos allan dos Santos Brito 57232048 /1
cláudio José fonseca Monteiro 57228801 /1
fabrício José Pantoja ferreira 57200278 /1
Wil Mauricio de aragão rocha 57200272 /1

ricardo Peixoto Mendes 57203600 /1
Enivaldo Pardauil da costa 57198277 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 796/2022-daF/cgp, Belém, 09/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 Pro-
cesso nº 2022/261624;
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 21/03 à 03/04/2022, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículo e ação de fiscalização de trânsito, 
desenvolver ações determinadas pela dTo, em especial para atender ao 
longo do trecho (KM-0 e KM-18) da rodovia Br 316, em cumprimento ao 
convênio nº 003/2018-SrPrf-Pa.

nome matricula
clodoaldo Medina Godinho Junior 54192741 /3

ian carlo dos Santos 57229643 /1
Breno leonardo araújo Barbosa 55586672 /4
Paulo Sérgio antunes dos Santos 57175441 /3

daniel Souza campelo 57190500 /2
Paulo roberto carneiro Barroso 57227620 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 788/2022-daF/cgp, Belém, 09/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 Pro-
cesso nº 2022/261601;
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 21/03 à 03/04/2022, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículo e ação de fiscalização de trânsito, 
desenvolver ações determinadas pela dTo, em especial para atender ao 
longo do trecho (KM-0 e KM-18) da rodovia Br 316, em cumprimento ao 
convênio nº 003/2018-SrPrf-Pa.

nome matricula
Joelma lima Barbosa dos Passos 57212280 /2
rosemiro filho de freitas Maués 57195019 /2

franciana Maria Jatene cavalcante 57212348 /2
charles Santos e cunha 54191524 /2

charles Yuri Souza de castro 57232049 /1
frederico costa lins 57176371 /2

antonieta cristina araújo carvalho athayde 5632994 /2
cláudia deolinda alvarez félix 57226873 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 787/2022-daF/cgp, Belém, 08/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 Pro-
cesso nº 2022/261628;
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 Acará no período de 20/03 à 02/04/2022, a fim de 
realizar controle de fluxo de veículo e ação de fiscalização de trânsito, 
companhar os trabalhos da empresa que realizar a pesagem de veículos de 
carga na balança, dar apoio aos trabalhos realizados por ocasião da ma-
nutenção de uma das pontes do complexo alça viária, bem como cumprir 
cronograma de ações estabelecidas pela dTo.

nome matricula
Edilson Biá Viana 57226741 /1

João dhiogo Pinheiro e Souza 57230579 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 786/2022-daF/cgp, Belém, 08/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 Pro-
cesso nº 2022/261621;
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 21/03 à 03/04/2022, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículo e ação de fiscalização de trânsito, 
desenvolver ações determinadas pela dTo, em especial para atender ao 
longo do trecho (KM-0 e KM-18) da rodovia Br 316, em cumprimento ao 
convênio nº 003/2018-SrPrf-Pa.

nome matricula
Silverton dos Santos Gomes 57227376 /1
Evandro ferreira Marques 57188406 /2

Thiago da Silva reis 57213322 /3
Sirley da Silva Julio 57214394 /2

franciley roberto Maciel ferreira 57227745_/1
Melquizedec dos Santos andrade 54189205 /2
robson diego oliveira da Silva 54185842 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 795/2022-daF/cgp, Belém, 09/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 Pro-
cesso nº 2022/261689;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Salinópolis no período de 20/03 à 03/04/2022, 
a fim de realizar ação de fiscalização de trânsito, no referido municipio em 
cumprimento ao planejamento de ações determinadas pela dTo.

nome matricula
Bárbara de cássia ferreira Moreira 57226452 /1
deninson Henrique Monteiro Maia 57200271 /1

allan Soares Monteiro 57200349 /1
fabrício Gomes de oliveira 54192712 /2

Wellington carlos Henriques Martins 54195738 /2
antonio robson cascaes dantas 57217207 /2

alexandre caetano de Sousa 57209138 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 798/2022-daF/cgp, Belém, 09/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 Pro-
cesso nº 2022/261636;
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 Acará no período de 21/03 à 03/04/2022, a fim de 
realizar controle de fluxo de veículos, ações de fiscalização de trânsito, 
acompanhar os trabalhos da empresa de veículos de carga na balança para 
dar apoio aos trabalhos realizados, por ocasião da manutenção de uma das 
pontes do complexo alça viária, bem como cumprir o cronograma de ações 
estabelecidas pela dTo.

nome matricula
augusto álvaro Gaspar do rosário Júnior 57189668 /2

José roberto dos Santos ferreira 57208054 /1
Ednelson amaral Serrão 57200234 /1

Benedito Nascimento Sidônio 57226314 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria N°792/2022-daF/cgp, Belém, 09/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 Pro-
cesso nº 2022/261694;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Salinopólis – 20/03 à 03/04/2022, a fim de reali-
zar ações de fiscalização de trânsito no referido município em cumprimento 
ao cronograma de ações determinadas pela diretoria Técnica e operacional.

nome matricula
Esmerinda angélica diniz carvalho 57200231/1

Gleydson Monção araújo 57201966/1
Thyago fernando Pinheiro de lima 57201687/2

joão das Merces oliveira Júnior 57226382/1
antonia Pereira de oliveira coelho 57226492/1

Karina Sant’ana aleixo 57226498 /1
liliane ferreira Pontes 5945397/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 889/2022-daF/cgp, Belém, 15/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 Pro-
cesso nº 2022/286334;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de sete e meia (07 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o municipío de Capanema no período de 21 à 28/03/2022, a fim de 
realizar levantamento de necessidades institucionais como cursos e de-
manda em nível de relacionamento interpessoal.

nome matricula

Ângela do Socorro coutinho Monteiro 57193225 /1

celso Nazareno da Silva 3573 /1

Vera conceição rebelo Brasil 3267032 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 773377

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

coNtrato
coNtrato: 040/2022
EXErcÍcio: 2022
oBJETo: rEforMa da UNidadE PENiTENciária do PrESÍdio ESTadUal 
METROPOLITANO I – PEM I, localizado no Município de Marituba – PA.
Valor ToTal: r$ 2.893.217,96
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa de trabalho 97.101 
03.421.1502.8831, natureza de despesa 449051, fonte 0101/0301
daTa da aSSiNaTUra: 17/03/2022.
ViGÊNcia: 17/03/2022 a 17/03/2023.
coNTraTado: aSa coNSTrUcoES lTda - EPP
cNPJ: 16.686.141/0001-96
ENdErEÇo: rua Quinze de Novembro, 226, Ed. chamié, 609, campina, 
Belém/PA. ORDENADOR: JARBAS VASCONCELOS DO CARMO – Secretário 
de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 773410

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
- término de Vínculo: 16/03/2022
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: lUcaS BEllard PErEira MariUBa
Matrícula: 5959238/1 – AGENTE PENITENCIÁRIO
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 773233

.

.

errata
.

errata de diÁria
PORTARIAS Nº. 568/2022 - DOE. 34896 – 17/03/2022
oNde se LÊ: 2 ½ (dUaS E MEia)
Leia – se: 1 ½ (UMa E MEia)

Protocolo: 772965

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 042/2022
EXErcÍcio: 2022
oBJETo: rEforMa da UNidadE PENiTENciária do cENTro dE rEcU-
PERAÇÃO PENITENCIÁRIO DO PARÁ II – CRPP II, localizado no Município 
de Santa izabel do Pará.
Valor ToTal: r$ 1.210.545,02
doTaÇÃo orÇaMENTária: 
Programa de trabalho 97.101 03.421.1502.8831,
natureza de despesa 449051, fonte 0101/0301
daTa da aSSiNaTUra: 17/03/2022.
ViGÊNcia: 17/03/2022 a 17/03/2023.
coNTraTado: aSa coNSTrUcoES lTda - EPP
cNPJ: 16.686.141/0001-96
ENdErEÇo: rua Quinze de Novembro, 226, Ed. chamié, 609, campina, 
Belém/PA. ORDENADOR: JARBAS VASCONCELOS DO CARMO – Secretário 
de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 773415
coNtrato: 041/2022
EXErcÍcio: 2022
oBJETo: rEforMa da UNidadE PENiTENciária do PrESÍdio ESTadUal 
METROPOLITANO II – PEM II, localizado no Município de Marituba – PA.
Valor ToTal: r$ 1.957.057,66
doTaÇÃo orÇaMENTária: 
Programa de trabalho 97.101 03.421.1502.8831, natureza de despesa 
449051, fonte 0101/0301.
daTa da aSSiNaTUra: 17/03/2022.
ViGÊNcia: 17/03/2022 a 17/03/2023.
coNTraTado: aSa coNSTrUcoES lTda - EPP
cNPJ: 16.686.141/0001-96
ENdErEÇo: rua Quinze de Novembro, 226, Ed. chamié, 609, campina, 
Belém/PA. ORDENADOR: JARBAS VASCONCELOS DO CARMO – Secretário 
de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 773413
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coNtrato.
coNtrato: 032/2022
EXErcÍcio: 2022
oBJETo: aquisição de materiais (ESfiGMoMaNÔMETroS) para supri-
mento das necessidades das equipes de saúde prisionais das 52 unidades 
penitenciárias administradas pela Secretaria de Estado de administração 
Penitenciária – SEAP/PA.
Valor: r$ 17.372,40 
(dezessete mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária: 
Programa de trabalho 97.101 03.421.1500.8228, 03.421.1502.7663; Na-
tureza de despesa: 449052; fonte: 0101.
daTa da aSSiNaTUra: 17/03/2022
ViGÊNcia: 17/03/2022 a 17/03/2023
coNTraTado: MariMaX coM. E iMP. dE Prod. Para SaUdE E VETEria-
NarioS EirEli -ME
cNPJ: 20.339.865/0001-94
ENDEREÇO: Avenida  Sapucaí nº 100, Boa Vista – Santa Rita do Sapucaí - MG
ORDENADOR: JARBAS VASCONCELOS DO CARMO – Secretário de Estado 
de administração Penitenciária.

Protocolo: 773371

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
Processo Nº 2020/37019
PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2022 – seaP/Pa
a Secretaria de Estado de administração Penitenciária - SEaP/Pa, por meio 
do seu Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais e após constatada a regularidade dos atos procedimen-
tais decide HoMoloGar os atos praticados referentes ao Pregão Eletrô-
nico nº 02/2022 – SEAP/PA, que tem como objeto a escolha da proposta 
mais vantajosa para a aquisição de equipamentos e materiais de consumo 
para implantação de 02 (duas) oficinas de marcenaria, do 5º CICLO DO 
ProJETo dE caPaciTaÇÃo ProfiSSioNal E iMPlaNTaÇÃo dE oficiNaS 
PERMANENTES – PROCAP, especializadas na produção de parques infantis 
em madeira e produção de móveis em madeira e Mdf respectivamente nas 
unidades penais, central de Triagem Metropolitano ii (cTM ii) em ananin-
deua-Pa, e centro de recuperação agrícola Mariano antunes (craMa) em 
Marabá-Pa que integram a Secretaria de Estado de administração Peniten-
ciária – SEAP, conforme aprovação da proposta Siconv nº 050214/2019 
apresentada pela Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP/PA 
junto ao Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN/MJSP, no cumpri-
mento das competências definidas pela Constituição do Estado do Pará e 
com fulcro nos Pareceres Jurídico e do Núcleo de controle interno desta 
Secretaria, em favor das empresas abaixo declaradas vencedoras:

Empresa: l carValHo coMErcio E SErViÇoS EirEli cNPJ: 20.991.432/0001-19 
GrUPo Valor do GrUPo i

01 r$ 113.369,34
Empresa: J V coMErcio E SErViÇoS lTda - cNPJ: 34.489.637/0001-05

GrUPo Valor do GrUPo ii
02 r$ 180.395,06

Valor ToTal HoMoloGado r$ 293.764,40

Belém-Pa, 17/03/2022.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo.
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 773258

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 003/2021.
data de assinatura: 08/03/2022
Vigência: 09/03/2022 a 08/03/2023
Justificativa: O presente instrumento tem por finalidade a mútua coope-
ração para atender as escolas e espaços municipais na limpeza e manu-
tenção, por meio do projeto “conquistando a liberdade”, executado pela 
Secretaria de Estado de administração Penitenciária- SEaP, com a parti-
cipação de internos em cumprimento de regime fechado, custodiados no 
centro de recuperação regional de cametá - crrcaM em cametá.
Valor: não implica em transferência de recursos financeiros entre as partes.
Partes:
Primeiro partícipe: Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP.
Segundo partícipe: Prefeitura Municipal de cametá.
Nome do ordenador: Jarbas Vasconcelos do carmo

Protocolo: 772915

aPostiLaMeNto
.

Processo: 2021/675425
aPostiLaMeNto Nº. 01 ao terMo de aJUste de coNtas e coN-
FissÃo de dÍVida
aPoSTilaMENTo do TErMo dE aJUSTE dE coNTaS E coNfiSSÃo dE 
dÍVida, firMado ENTrE a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTra-
ÇÃo PENiTENciária - SEaP E a EMPrESa coNSTrUTora KaraJáS 
lTda, iNScriTa No cadaSTro NacioNal dE PESSoa JUridica Nº 
83.310177/0001-11, coMo coNTraTada, QUE TEM Por oBJETo É a 
aMPliaÇÃo do cENTro dE TriaGEM dE ParaGoMiNaS coM PrEVi-
SÃo dE 306 (TrEZENTaS E SEiS) VaGaS Para o GÊNEro MaScUliNo, 

Para iNclUSÃo dE doTaÇÃo orÇaMENTária, Na forMa aBaiXo:
A Cláusula Segunda do Termo de Ajuste de Contas e Confissão de Dívida 
passa a ter a seguinte redação:
“cláUSUla SEGUNda: do Valor
o valor do presente TErMo dE aJUSTE dE coNTaS E rEcoNHEciMENTo 
dE dÍVida, correspondente as despesas relativas a serviços que foram 
executados pela empresa, sem cobertura contratual do contrato adminis-
trativo nº 047/2017, executado pela empresa coNSTrUTora KaraJáS 
lTda, cNPJ 83.310.177/0001-11 no valor de r$ 391.356,56 (trezentos e 
noventa e um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis cen-
tavos), que serão custeados com os recursos do tesouro do Estado dentro 
do programa de Trabalho 97.101.03.421.1502.7663, natureza de despesa 
449092, fonte 0101 e 0301, ação 269456, Pi 022701acrPG.
as demais cláusulas do referido Termo permanecem inalteradas.
Belém-Pa, 16 de março de 2022.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
SEcrETário dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária

Protocolo: 773117

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

terMo aditiVo ao coNVÊNio 006/2020
Nº: 02
data de assinatura: 11/03/2022
Vigência: 13/03/2022 a 31/03/2023.
Justificativa: Este termo aditivo tem por objeto retificar as seguintes cláu-
sulas do convênio n° 006/2020: cláusula Primeira - do objeto; cláusula 
Segunda – Das Obrigações das Partes, Cláusula Quarta – Das Penalidades, 
Cláusula Quinta – Dos Recursos e da Funcional Programática e Cláusula 
Sexta – Do Prazo de Vigência.
convênio: 006
Exercício: 2020
Valor global: r$ 6.814.265,04 (seis milhões, oitocentos e quatorze mil, 
duzentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos),
Partes: Beneficiário ente Público: Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária - SEaP
concedente: inovare Empreendimentos, construções e Serviços lTda.
Nome do ordenador: Jarbas Vasconcelos do carmo.

Protocolo: 773055

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 707/2021 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 17 de MarÇo de 2022.
Nome: JoSE ValdEJaN dE Sá liMa, Matrícula nº 54197096/1; 
cargo: agente Penitenciário.
assunto: licença Nojo.
Período: 25/02/2022 a 04/03/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 773054
Portaria N°712/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 17 de março de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
art. 1º - EXclUir da PorTaria N° 2026/2021- dGP/SEaP/Pa de 
16/08/2021, publicada no doE n° 34.672 de 17/08/2021, EdiValBEr dE 
OLIVEIRA SANTOS, matrícula n° 5931362/2, da Função Gratificada de Su-
pervisor de Equipe Penitenciária - GSEP, com lotação na central de Triagem 
Masculina de Santarém - cTMS, a contar de 28 de fevereiro de 2022.
art. 2º - dESiGNar JoÃo JUNio dE SoUSa MoTa, matrícula 
nº 5953922/1, para exercer a referida função na unidade penal, a contar 
de 01 de março de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 773304
Portaria N°711/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 17 de março de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
art. 1º - EXclUir da PorTaria N° 832/2020- dGP/SEaP/Pa de 
23/09/2020, publicada no doE n° 34.359 de 30/09/2020, aNToNio car-
LOS RIBEIRO, matrícula n° 57217069/1, da Função Gratificada de Supervi-
sor de Equipe Penitenciária - GSEP, com lotação no centro de recuperação 
regional de Bragança - crrB, a contar de 09 de março de 2022.
art. 2º - dESiGNar oTaVio JUNior MarTiNS da SilVa, matrícula nº 
5949951/1, para exercer a referida função na unidade penal, a contar de 
10 de março de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 773301
Portaria N°713/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 17 de março de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
art. 1º - EXclUir da PorTaria N° 353/2021- dGP/SEaP/Pa de 08/04/2021, 
publicada no doE n° 34.561 de 23/04/2021, ValTEr GUiMarÃES iGrEJa 
JUNIOR, matrícula n° 5755000/3, da Função Gratificada de Supervisor de 
Equipe Penitenciária - GSEP, com lotação no centro de recuperação Peniten-
ciário do Pará V – CRPP V, a contar de 08 de março de 2022.
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art. 2º - dESiGNar VicENTE MaciEl da SilVa NETo, matrícula nº 
54185858/2, para exercer a referida função na unidade penal, a contar de 
09 de março de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 773306
Portaria N°714/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 17 de março de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
art. 1º - EXclUir da PorTaria N° 904/2021- dGP/SEaP/Pa de 
11/06/2021, publicada no doE n° 34.611 de 15/06/2021, iZaiaS BaldEZ 
DO NASCIMENTO, matrícula n° 57217256/1, da Função Gratificada de Su-
pervisor de Equipe Penitenciária - GSEP, com lotação no centro de Progres-
são Penitenciária de Belém - cPPB, a contar de 02 de fevereiro de 2022.
art. 2º - dESiGNar lUaN PalHa da cUNHa, matrícula nº 5908941/3, para 
exercer a referida função na unidade penal, a contar de 06 de fevereiro de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 773309
Portaria N°710/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 17 de março de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar o servidor, Marcio JoSE SilVa SaNTaNa, matrícula 
funcional n° 54188721/1, para exercer a Função Gratificada de Supervi-
sor de Equipe Penitenciária - GSEP, com lotação na central de Triagem 
da Marambaia - cTMaB, no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, em 
substituição ao titular lUiZ JorGE MarVÃo filHo, matrícula funcional n° 
54185837/2, que estará em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 773298
Portaria N°715/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 17 de março de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
art. 1º - EXclUir da PorTaria N° 3008/2021- dGP/SEaP/Pa de 
09/11/2021, publicada no doE n° 34.761 de 10/11/2021, raiMUNdo aU-
GUSTO PEREIRA AMARAL, matrícula n° 5953885/1, da Função Gratificada 
de Supervisor de Equipe Penitenciária - GSEP, com lotação na cadeia Públi-
ca para Jovens e adultos - cPJa, a contar de 09 de março de 2022.
art. 2º - dESiGNar lEaNdro aUGUSTo alENcar dE oliVEira, matrícula 
nº 5954063/1, para exercer a referida função na unidade penal, a contar 
de 10 de março de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 773312

secretaria de estado
de cULtUra

.

adMissÃo de serVidor
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 007/2022
(ProcESSo 2022/257348)
o ESTado do Pará, por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE cUl-
TUra, em conformidade com o “caput” do artigo 29 da lei federal nº 
13.019/2014, informa que foi autorizada a iNEXiGiBilidadE dE cHaMa-
MENTo PÚBlico para formalização de parceria, mediante Termo de fo-
mento, a ser celebrada com a aSSociaÇÃo SociocUlTUral SHaloM, 
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com natureza jurídi-
ca de organização da sociedade civil, constituída em 15 de março de 2016, 
inscrita sob o cNPJ nº 30.180.268/0001-13, situada na Travessa rio Xingu, 
Quadra 116, conjunto Paar, cEP 67.145-057, ananindeua-Pa, de modo 
que se torna pública a justificativa de inexigibilidade, que está disponível 
no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Cultura, e no Diário Oficial do 
Estado do Pará – DOEPA.
Nos termos do art. 32, § 2º da Lei Federal nº 13.019/2014, fica aberto 
o prazo de 05 (cinco) dias para eventuais impugnações ao presente, que 
deverão ser efetuadas no Protocolo na sede da Secretaria de Estado de 
Cultura – SECULT, na Avenida Magalhães Barata, n. 830, São Brás, CEP 
66.063-240, Belém-Pa.
Belém, 16 de março de 2022.
Ursula Vidal Santiago de Mendonça
Secretária de Estado de cultura

Protocolo: 772987

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao terMo de coNtrato de cessÃo de Uso de 
esPaÇo PÚBLico
terMo aditiVo: 1
ProcESSo Nº 2022/124485
daTa dE aSSiNaTUra: 14/03/2022
ViGÊNcia: 14/03/2022 a 13/09/2022

JUSTIFICATIVA: Pelo presente instrumento, modifica-se, a título provisó-
rio, o valor da retribuição pelo uso do espaço, nos termos deste ajuste.
Valor Global: r$ 8.250,00 (oito mil e duzentos e cinquenta reais), preço da 
retribuição, durante a vigência deste Termo aditivo.
coNTraTo dE cESSÃo dE USo dE ESPaÇo PÚBlico Nº: 001
EXErcÍcio: 2020
coNTraTado: aViÚ rESTaUraNTE lTda - cNPJ 30.105.827/0001-5
ENdErEÇo: Travessa Quintino Bocaiúva, 441, reduto, 
cEP 66.053-240, Belém-Pa.
Ursula Vidal Santiago de Mendonça
SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra
Nathalie furtado Gonçalves
aViÚ rESTaUraNTE lTda

Protocolo: 773113
terMo aditiVo ao terMo de coNtrato de cessÃo de Uso de 
esPaÇo PÚBLico
terMo aditiVo: 1
ProcESSo Nº 2022/187656
daTa dE aSSiNaTUra: 18/02/2022
ViGÊNcia: 19/02/2022 a 18/02/2023
JUSTificaTiVa: o presente instrumento tem por objeto a aditivação do 
Contrato de Cessão de uso nº 003/2021 – SECULT, para prorrogação de 
prazo de vigência estipulado no instrumento contratual em mais 12 (doze) 
meses, a contar de 19 de fevereiro de 2022, com término no dia 18 de 
fevereiro de 2023.
Valor Mensal: o valor mensal passa a ser de r$ 2.500,00 (dois mil e qui-
nhentos reais) pagos pela cessionária.
coNTraTo dE cESSÃo dE USo dE ESPaÇo PÚBlico Nº: 003
EXErcÍcio: 2021
coNTraTado: fTB coMErcio dE aliMENToS lTda, 
cNPJ nº 28.509.675/0001-80
ENdErEÇo: TV rUi BarBoSa, s/nº, Bairro: rEdUTo, 
Belém/Pa, cEP: 66.053-260.
UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra
carloS aNToNio da SilVa fErrEira JUNior
fTB coMErcio dE aliMENToS lTda

Protocolo: 773315

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 129/22, de 17.03.2022
Processo de nº. 2022/314184
Servidora: UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
cargo: SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra
Matrícula: 5075351/1
Quantidade de diárias: 01 (uma) e 1/2 (meia)
origem: Belém/Pa
destino: carajás/Pa
Período: 23 a 24.03.2022
Objetivo: A fim de cumprir agenda de governo desta SECULT/PA.
ordenador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira/Secretário adjunto 
da Secretaria de Estado de cultura.

Protocolo: 773442
Portaria Nº 127/22, de 17.02.2022
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: 2 e 1/2 (duas e meia)
origem: BElÉM/Pa
destino: BraSilia/df
Período: 19 a 21.03.2022
Objetivo: a fim de cumprir agenda de governo.
ordenador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira/Secretário adjunto 
da Secretaria de Estado de cultura.

Protocolo: 773423

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato - terMo de FoMeNto
terMo de FoMeNto: 005/2022
ProcESSo adMiNiSTraTiVo: 2022/257348
oBJETo: realização do evento cultural denominado dia MUNdial do ad-
VENTiSTa, a ocorrer dia 19 de março de 2022, com público estimado de 
10 a 15 mil pessoas.
Valor do rEPaSSE da SEcUlT: r$ 253.850,40 
(duzentos e cinquenta e três mil e oitocentos e cinquenta reais)
aSSiNaTUra: 17/03/2022
ViGÊNcia: 17/03/2022 a 30/04/2022
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 29 da lei federal nº 13.019/2014.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Projeto atividade: 8841
fonte de recurso: 0301000000 (recursos ordinários)
Natureza da Despesa: 335041 –CONTRIBUIÇÕES
PTrES: 158841
Pi: 19EMEN00832
aÇÃo: 274629
fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8841
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ENTidadE: associação Sociocultural Shalom
cNPJ: 30.180.268/0001-13
ENdErEÇo: Travessa rio Xingu, 04, Quadra 116, Paar, 
cEP 67.145-057, ananindeua-Pa.
ordENador rESPoNSáVEl: Ursula Vidal Santiago de Mendonça

Protocolo: 772981
eXtrato - terMo de FoMeNto
terMo de FoMeNto: 004/2022
ProcESSo adMiNiSTraTiVo: 2022/241302
oBJETo: realização do evento cultural denominado TalENTo GoSPEl Pa-
raENSE, na forma de 28 (vinte e oito) espetáculos, nas 22 microrregiões 
do Estado do Pará, bem como a inscrição de 1.000 (mil) cantores e 300 
(trezentas) bandas.
Valor do rEPaSSE da SEcUlT: r$ 3.992.654,00 (três milhões novecen-
tos e noventa e dois mil e seiscentos e
cinquenta e quatro reais).
aSSiNaTUra: 17/03/2022
ViGÊNcia: 17/03/2022 a 30/10/2022
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 29 da lei federal nº 13.019/2014.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
1)Valor de r$ 3.992.654,00
Projeto atividade: 8421
fonte de recurso: 0301009865 (recursos ordinários)
Natureza da Despesa: 335041 –CONTRIBUIÇÕES
PTrES: 158421
Pi: 1030008421c
aÇÃo: 274658
fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421
ENTidadE: igreja Evangélica assembleia de deus
cNPJ: 14.778.655/0001-08
ENdErEÇo: rodovia augusto Montenegro, 1802, anexo a, bairro Manguei-
rão, cEP 66.640-675, Belém-Pa
ordENador rESPoNSáVEl: Ursula Vidal Santiago de Mendonça

Protocolo: 772970
a comissão designada pela Portaria 377/2021-secULt, em cumpri-
mento ao item 4, 4.6, do Edital 005/2021: Artistas, Profissionais e Faze-
dores de cultura, divulga a relação dos candidatos habilitados, relativo ao 
mês de fevereiro de 2022.
atenciosamente,
allan Pinheiro de carvalho
antonio luciano Gomes do rosário
Yvens Guerreiro Penna
RELAÇÃO – FEVEREIRO/2022

Nome linguagem cPf/cNPJ
 

1.  adriaNa Maria crUZ doS SaNToS Espetáculos artísticos com até 3 artistas em cena 43149278287
2.  antônio fernando Grangense rassy Espetáculos artísticos com 4 até 6 artistas em cena 100.804.732-53

3.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

4.cHarlES rocHa fariaS Espetáculos artísticos com 7 oU MaiS  artistas em ena 003.514.713-08
5.  clEBEr SilVa dE oliVEira Espetáculos artísticos com até 3 artistas em cena 979.170.952-15

6.  EdSoN doUGlaS diaS da SilVa Espetáculos artísticos com até 3 artistas em cena 935.339.772-34
7.  EVaNildo do Socorro MErcES 

dE criSTo Espetáculos artísticos com 4 até 6 artistas em cena 689.731.792-68

8.  lUcaS alBErTo da cUNHa Espetáculos artísticos com até 3 artistas em cena 837.104.692-87
9.  lUcaS alBErTo da cUNHa

cia SorTEio dE coNToS Espetáculos artísticos com até 3 artistas em  cena 41.581.097/0001-50

10. lUiZ fÉliX dE oliVEira roBaTTo 
caMPoS Espetáculos artísticos com 4 até 6 artistas em cena 753.318.532-34

24.564.076/0001-08
11. MaYrla aNdradE fErrEira Espetáculos artísticos com 7 ou mais artistas em cena 785.396.252-53
12.  olga lúcia Bandeira Monteiro acessibilidade em libras (língua Brasileira de Sinais) 071.662.572-53

13.  renan abou El Hosn ribeiro Malato Espetáculos artísticos com até 3 artistas em cena 525.972.022-91
14. rUBErValdo crUZ SarMENTo 

filHo Espetáculos artísticos com 7 ou mais artistas em cena 013.25.1172-00

15. rUBErValdo crUZ SarMENTo 
filHo

MaTUTaGENS
Espetáculos artísticos com 7 ou mais artistas em cena 44.038.568/0001-77

16.  ruth oliveira costa Espetáculos artísticos com até 3 artistas em cena 881.851.922-00
17. SaNdoVal fErrEira rodriGUES Espetáculos artísticos com até 3 artistas em cena 357.237.422-72

Protocolo: 772942
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne00333
ProcESSo Nº 2022/282622
Valor: r$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 14/03/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificada nos termos do Edital de 
credenciamento 05/2021/SEcUlT, para atender à programação do evento 
Tempero de origem.
oriGEM: Edital de credenciamento 05/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 - oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS - PESSoa fÍSica PTrES: 158849 Pi: 1030008849c aÇÃo: 
274532 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8849.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: allaN PiNHEiro dE carValHo, 
matrícula: 57188175-4.
CONTRATADA: ADRIANA MARIA CRUZ DOS SANTOS – CPF Nº 431.492.782-87
ENdErEÇo: TraVESSa NoVE dE JaNEiro, 2383, Bloco B, aPTo 302, 
crEMaÇÃo, cEP: 66.063-260, BElÉM, Pará.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 773129

reMoÇÃo de serVidor
Portaria N° 123 de 16.03.2022
Servidor: aNa PaUla SaNTaNa loPES
Matricula: 571952/1
cargo: Técnico em Gestão cultural-arquiteto
objeto: remover do departamento de Patrimônio Histórico artístico Pro-
moc. cult, para o departamento de controle interno - coNiN.
data da remoção: a contar de 09.03.2022
os efeitos desta Portaria retroagem a 09.03.2022.

Protocolo: 773072

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 096/2022
Pae: 2021/1228562
objeto: ProJETo “aZalEia” no qual os artistas BErTaZo BaNda, doU-
GlaS aMoriM, KarTEl rocK, loUVaiTE PENoSo, lUciaNo lira se 
apresentarão em formato digital – LIVE e gravações de vídeos nos dias 
18/03/2022, das 17h às 20h, no município de Belém/PA, no canal oficial 
do instagram da produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº  141/2022 – PROJUR/FCP 
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 df 4049274; 
fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: TrYcE PaNToJa ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no 
cNPJ: 26.247.4210001- 05
Valor Total: r$ 75.000,00
data: 16/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 096/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 096/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 16/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
Portaria Nº 168 de 17 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 2021/ 1228562.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “aZalEia 
“ referente à iN 096/2022 - fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) SaNdra 
Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, cargo: as-
sessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES, e como fiscal Substituto, o(a) 
servidor(a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, 
cargo: Téc. 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
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 097/2022
PaE: 2022/141569
objeto: ProJETo “SoM aNiMado” no qual os artistas SiSTEMa VErMElHo, 
Val foNSEca, STEaMY froGS, lUciaNo lira  se apresentarão em formato 
digital – LIVE e gravações de vídeos nos dias 18/03/2022, das 05h às 08h, no 
município de Belém/PA, no canal oficial do Instagram da produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº  140/2022 – PROJUR/FCP 
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 EMEN 
00041; 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: TrYcE PaNToJa ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no 
cNPJ: 26.247.4210001- 05
Valor Total: r$ 60.000,00
data: 16/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 097/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 097/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 16/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
Portaria Nº 169 de 17 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/ 141569.
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rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “SoM aNi-
Mado” referente à iN 097/2022 - fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) SaN-
dra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, cargo: 
assessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES, e como fiscal Substituto, 
o(a) servidor(a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, 
cargo: Téc. 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
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 098/2022
PaE: 2021/1179859
objeto: ProJETo “MÚSica E arTE” no qual os artistas ToM WEiS, MaNGa 
rEGGaE, BaNda aroMa VErdE, MaNdala SoUNd, TENKo MarTiNS  se 
apresentarão em formato digital – LIVE e gravações de vídeos nos dias 
18/03/2022, das 01h às 08h, no município de Belém/PA, no canal oficial 
do youtube da produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº  138/2022 – PROJUR/FCP 
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMP 
00466; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: SoUSa ProdUÇÕES, inscrita no cNPJ: 34.730.677/0001-05
Valor Total: r$ 75.000,00
data: 16/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 098/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 098/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 16/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
Portaria Nº 170 de 17 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 2021/ 1179859.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “MÚSica 
E arTE” referente à iN 098/2022 - fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) 
Jair NaZarENo rodriGUES liMa, matrícula nº:5960437/1, cargo:-
coordenador, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto, o(a) 
servidor(a) SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 
5935624, cargo: assessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará – FCP
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 099/2022
PaE: 2022/141550
objeto: ProJETo “VENUS” no qual os artistas caNTo do NorTE, daVid 
diNiZ, diEGo do caVaco, EdEr SB, farofa BlacK, MaNGa rEGGaE, 
TOM WEIS  se apresentarão em formato digital – LIVE e gravações de 
vídeos nos dias 17/03/2022, no município de Belém/PA, no canal oficial do 
youtube da produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº  142/2022 – PROJUR/FCP 
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMP 
00625; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: SoUSa ProdUÇÕES, inscrita no cNPJ: 34.730.677/0001-05
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 16/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 099/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 099/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 16/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
Portaria Nº 171 de 17 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/ 141550.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “VENUS “ re-
ferente à iN 099/2022 - fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) JoSÉ aUGUSTo 
rodriGUES da SilVa, matrícula nº: 57205072/2, cargo: aUXiliar oPE-
racioNal, Setor/local de Trabalho: cao, e como fiscal Substituto, o(a) 
servidor(a) Maria dE fáTiMa liMa BarroSo, matrícula nº: 32026 /1, 
cargo: agente 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: 773455

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 165 - cGP/FcP de 17 de MarÇo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atri-
buições que lhe são conferidas pela lei 5.322, de 26 de junho de 1986, 
alterada pela lei n.º 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei 
n.º 8.096, de 1º janeiro de 2015, publicada no d.o.E. Nº 32.798 de 01 de 
janeiro de 2015, pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado 
no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 77 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo ainda o termo do Processo: 2022/298514.
forMaliZar, licença para Tratamento de Saúde aos servidores na tabela abaixo:

diaS PEriodo NoME MaTricUla carGo laUdo
30 15/01 a 13/02/2022 JoSEfa MaGalHaES fErNaNdES 3152081/ 1 TEc EM adM E fiNaNcaS 86053

120 29/11/2021 a 28/06/2022 MEliSSa BarBErY liMa 5899643/ 1 TEcNico EM GESTao 
cUlTUral 86208

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 773198

.

.

errata
.

errata do ProtocoLo - 767308
Publicado no d.o.E nº 34.882 em 07/03/2022
onde se lê: [...]  “liVE e gravações de vídeos em 08/03/2022” [...]
Leia-se: [...] “liVE e gravações de vídeos em 09/03/2022” [...]

Protocolo: 772920

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 164 - cGP/FcP de 16 de MarÇo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo 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 janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
considerando a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o processo nº 
2022/308165 – Diretoria de Interação Cultura - DIC, datado de 15/03/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que se deslocarão ao município de caPiTÃo PoÇo/
PA, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar o “Projeto Banzeiro Cultu-
ral capitão Poço”, atendendo ao Processo 2022/308145.

NoME MaTrÍcUla carGo PErÍodo diária
SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE 5935624/2 assessor 20 a 21/03/2022 1,5GilVaNdro MElo da SilVa 5952204/1 Motorista

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 773057
Portaria Nº 166 - cGP/FcP de 17 de MarÇo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais 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 janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo nº 2022/311200– Diretoria de Administração e Finanças - DAF, 
datado de 16/03/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo mencionado, que se deslocará com a finalidade de acompanhar 
e coordenar as oficinas de qualificações do Projeto VIVACULTURA 2022, 
no municipio cametá/Pa.

NoME MaTrÍcUla carGo PErÍodo diária
dioGo ViaNNa MoTTa dE VaScoNcEloS 57194585 assistente cultural 20 a 28/03/2022 8,5

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 773202
Portaria Nº 163 - cGP/FcP de 16 de MarÇo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo 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 janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
considerando a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o processo nº 
2022/308159– Diretoria de Interação Cultura - DIC, datado de 15/03/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
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abaixo mencionados, que se deslocarão com a finalidade de acompanhar e 
fiscalizar o PROJETO BANZEIRO CULTURAL no municipio CONCORDIA DO 
Para/Pa, atendendo ao Processo 2022/308093

NoME MaTrÍcUla carGo PErÍodo diária
SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE 5935624/2 assessor 19 a 20/03/2022 1,5GilVaNdro MElo da SilVa 5952204/1 Motorista

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 773078
Portaria Nº 162 - cGP/FcP de 16 de MarÇo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo 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 janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
considerando a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o processo nº 
2022/308154– Diretoria de Interação Cultural - DIC, datado de 15/03/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar o PRO-
JETo MUlHErES QUE iNSPiraM no municipio coNcordia do Pará/Pa 
– atendendo ao Processo 2022/292749.

NoME MaTrÍcUla carGo PErÍodo diária
raiMUNdo do Socorro MoraES dE 

alMEida 5903311/1 auxiliar operacional/ coorde-
nador 19 a 20/03/22 1,5

JUlio cESar da SilVa MElo 57203419/1 Motorista

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 773082
Portaria Nº 158 - cGP/FcP de 16 de MarÇo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo 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 janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
considerando a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o processo 
nº 2022/307531 – GAPRE, datado de 15/03/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que se deslocarão o Município de caMETá/Pa, com 
a finalidade de acompanhar e coordenar as oficinas de qualificações que 
farão parte do Projeto ViVacUlTUra 2022.

NoME MaTrÍcUla carGo PErÍodo diária
rEGiNa lUcia alBUQUErQUE da SilVa coUTo 715450/1 assistente administrativo

20 a 28/03/22 8,5dailToN HEldEr da SilVa coNcEicao 57207821/1 assistente administrativo
criSTiaNo dE JESUS corrEa lEiTE 5892252/1 Motorista

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 773100

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

Portaria
.

Portaria N°. 044/2022 - FcG de 16.03.2022.
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
legais, conferidas pelo art. 6° da lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996.
coNSidEraNdo o decreto de 14.01.2019, 
publicado no doE nº. 33.781 de 15.01.2019;
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 199, 205 e 208 
da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os fatos constantes nos autos 
dos Processos nº. 2021/1030664 e 2022/223665.
rESolVE:
i - dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSci-
PliNar para apurar os fatos relatados nos processos nº. 2021/1030664 
e nº. 2022/223665.
ii - coNSTiTUir comissão composta pelos servidores GUSTaVo dE Bar-
roS liMa - if: nº. 5939178/1 - Presidente, SaBriNa oliVEira ValE - if: 
nº. 57201064/2 - Membro, cláUdio MENdES SilVa -  if: nº. 5906276/1 
- Membro e SaNdra criSTiNa caSTElo SilVa - if: nº. 5906183/1 - Su-
plente, para concluir a apuração dos fatos no prazo de até 60 (sessenta) 
dias, a partir da data da publicação desta Portaria, o qual poderá ser pror-
rogado por igual período se as circunstâncias o exigirem.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo-Superintendente da fcG

Protocolo: 772883

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 211 de 14 de março de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/290786/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder a servidora relacionada; ½ (meia diária), se deslocou para 
município de Benevides no dia 11 de março de 2022,
para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: denise da conceição Soares
MaTricUla: 5964668
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 214 de 16 de março de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/307888/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), se deslocara para 
município de Santo antônio do Tauá no dia 18 de março de 2022, para 
cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Pedro Henrique Bezerra Guerreiro
MaTricUla: 5951293
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 215 de 16 de março de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/307923/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), se deslocara para 
município de Santo antônio do Tauá no dia 18 de março de 2022, para 
cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: alex Maciel Nogueira ribeiro
MaTricUla: 5949318
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 773434
Portaria Nº 216 de 16 de março de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/307912/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), se deslocará para 
município de Santo antônio do Tauá no dia 18 de março de 2022, para 
cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Bruno de oliveira Magno
MaTricUla: 57213293
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 217 de 16 de março de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/307871/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), se deslocará para 
município de Santo antônio do Tauá no dia 18 de março de 2022, para 
cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: leonardo Soares Nunes
MaTricUla: 5954337
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 218 de 16 de março de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/311109/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), se deslocará para 
município de igarapé açu no dia 17 de março de 2022, para conduzir a 
equipe que fará a cobertura jornalística.
NoME: rUaN aUGUSTo BarBoSa ESTEVaM
MaTricUla: 5945598
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
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Portaria Nº 219 de 16 de março de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/311199/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), se deslocará para 
município de igarapé açu no dia 17 de março de 2022, para conduzir a 
equipe que fará a cobertura jornalística.
NoME: Gilberto adriano Pastana Marçal
MaTricUla: 5891674
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 773444

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

Portaria Nº 083/2022, de 16 de MarÇo 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;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 28/2022 da dTEc/fUNTEl-
Pa, de 15/03/2022 de solicitação de diárias, contidos nos autos do Proces-
so nº 2022/302624 de 15/03/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr 3 e ½ (três e meia) diárias ao servidor SÉrGio carloS fariaS 
dE oliVEira, ocupante do cargo em comissão de GErENTE, Matrícula n.º 
3181855/1, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de ipixuna 
do Pará, capanema, Primavera e Salinas, no período de 22 a 25/03/2022, 
com o objetivo de realizar manutenção diversas nas rTV´s da funtelpa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 772894

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

Portaria
.

Portaria Nº 329/2022-GaB/Pad 
Belém, 16 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 administrati-
vo Eletrônico nº 2021/865327 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo a Manifestação nº 1653/2021 exarada pelo consultor Ju-
rídico - 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 do servido i.S.S., Mat. nº 5192633-2, pelo 
cometimento, em tese, de falta funcional constante de abandono de cargo, 
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 NEYRE ALEXANDRE 
BarroS MacHado, Mat. nº 57176508-2 e SUEli BraSil BraGa doS 
SaNToS, Mat. n° 240842-1, 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.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria Nº 331/2022-GaB/Pad 
Belém, 17 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 administrati-
vo Eletrônico nº 2021/7621 e as demais infrações conexas que emergirem 
no decorrer dos trabalhos;

coNSidEraNdo a Manifestação nº 131/2021 exarada pelo Procurador do 
Estado - 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 servidor M.a.c.S., Mat. nº matrícula 
57205106-1, pelo cometimento, em tese, de falta funcional constante de 
abandono de cargo, 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 NEYRE ALEXANDRE 
BarroS MacHado, Mat. nº 57176508-2 e roSaliNa oliVEira MUNiZ, 
MaT. N° 5890701-1, para sob a Presidência do primeiro, apurarem no pra-
zo 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 autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
IV – DETERMINAR que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria Nº 332/2022-GaB/siNd. 
Belém, 17 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 administrati-
vo Eletrônico nº 2021/114088 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo os termos da Manifestação nº 260/2022 exarada pela 
consultora Jurídica do Estado - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r E S o l V E:
I – DETERMINAR a instauração de SINDICÂNCIA INVESTIGATÓRIA para 
apurar denúncias constantes nos autos do Processo acima referenciado;
II – CONSTITUIR Comissão composta pelas servidoras IZABEL BARROS 
BraGa, Mat. nº 772135-1 e TElMa lUcia da SilVa MorEira, Mat. nº 
5890577-1, para, sob a presidência da primeira, apurarem no prazo inicial 
de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser prorrogado por igual período por 
conveniência e necessidade da administração Pública;
III – DELIBERAR que a Comissão Sindicante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a autorida-
des e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispen-
sáveis à instrução processual;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria Nº 333/2022-GaB/Pad 
Belém, 17 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 2021/1282032 e as demais infrações conexas que emer-
girem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo a Manifestação nº 1852/2021 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 do servidor E.a.c.M., Mat. nº 5889768-1, 
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 PA-
VÃo frEiTaS, matrícula n° 57209935-1 e aNa PaUla MENdoNÇa dE oli-
VEira, matrícula n° 54182576-2, para sob a Presidência do primeiro, apura-
rem 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 autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
IV – DETERMINAR que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Protocolo: 773400

adMissÃo de serVidor
.

ato: coNtrato Nº 023/2022-BoM JesUs do tocaNtiNs
Nome: dilMa QUadroS dE SoUZa
cargo: ProfESSor
Vigência: 17/03/2022 a 16/03/2023
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dotação orçamentária: Processo nº 1027469/2021, 
autorizado em 10/03/2022.
ato: coNtrato Nº 024/2022-BoM JesUs do tocaNtiNs
Nome: rafaEl rodriGUES da SilVa
cargo: ProfESSor
Vigência: 17/03/2022 a 16/03/2023
dotação orçamentária: Processo nº 783150/2020, 
autorizado em 07/01/2022.
ato: coNtrato Nº 025/2022-BoM JesUs do tocaNtiNs
Nome: TEPKNErE irMaM KoXUMTi
cargo: ViGia
Vigência: 17/03/2022 a 16/03/2023
dotação orçamentária: Processo nº 1224613/2021, 
autorizado em 10/03/2022.

Protocolo: 773362

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

ProrroGaÇÃo de LiceNÇa saÚde
NoME: alBaNiSa doS SaNToS SiQUEira
coNcESSÃo: 61 diaS
PErÍodo: 09/12/21 a 07/02/22
MaTrÍcUla: 228117/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE Sao fEliPE/SaNTarEM
laUdo MÉdico: 613/2021
NoME: JaNiElE MiraNda riBEiro
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 09/12/21 a 08/03/22
MaTrÍcUla: 5948777/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE PrETEXTaTo alVarENGa/PraiNHa
laUdo MÉdico: 612/2021
NoME: JaNiTa SilVa fEiToSa dE MEdEiroS
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 27/02/21 a 27/05/21
MaTrÍcUla: 54180355/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE dEUZUiTa QUEiroZ/rEdENcao
laUdo MÉdico: 318362/2021
NoME: JaNiTa SilVa fEiToSa dE MEdEiroS
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 28/05/21 a 25/08/21
MaTrÍcUla: 54180355/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE dEUZUiTa QUEiroZ/rEdENcao
laUdo MÉdico: 318361/2021
NoME: JaNiTa SilVa fEiToSa dE MEdEiroS
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 26/08/21 a 23/11/21
MaTrÍcUla: 54180355/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE dEUZUiTa QUEiroZ/rEdENcao
laUdo MÉdico: 318360/2021
NoME: JoSE fErrEira da SilVa JUNior
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 18/11/21 a 15/02/22
MaTrÍcUla: 54186146/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE BraUlia GUrJao/coNc araGUaia
laUdo MÉdico: 318372/2021
NoME: lEila Maria loBaTo dE araUJo
coNcESSÃo: 92 diaS
PErÍodo: 31/10/21 a 30/01/22
MaTrÍcUla: 6035698/3 carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE lUiS araUJo/ParaUaPEBaS
laUdo MÉdico: 12.834/2021

Protocolo: 773177
LiceNÇa saÚde
NoME: adaM WErNEr roSario dE aNdradE
coNcESSÃo: 11 diaS
PErÍodo: 24/11/21 a 04/12/21
MaTrÍcUla: 5948529/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE dEUZUiTa QUEiroZ/rEdENcao
laUdo MÉdico: 318356/2021
NoME: alcYr PErEira BaTiSTa
coNcESSÃo: 31 diaS
PErÍodo: 24/11/21 a 24/12/21
MaTrÍcUla: 54190990/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE BENEdiTo SoUZa/iTaiTUBa
laUdo MÉdico: 609/2021
NoME: alicE TarciaNa raMoS dE MENEZES
coNcESSÃo: 31 diaS
PErÍodo: 15/12/21 a 14/01/22
MaTrÍcUla: 54192468/3  carGo: Prof
loTaÇÃo: EE SoraYa cHaYB/cUrUa
laUdo MÉdico: 639/2021
NoME: alliNE MENdES doS SaNToS
coNcESSÃo: 61 diaS
PErÍodo: 17/11/21 a 16/01/22
MaTrÍcUla: 54197456/2  carGo: Prof
loTaÇÃo: EE iMacUlada/SaNTarEM
laUdo MÉdico: 576/2021
NoME: alVaro aNToNio orTolaN
coNcESSÃo: 45 diaS
PErÍodo: 19/11/21 a 02/01/22
MaTrÍcUla: 57203360/1  carGo: Prof

loTaÇÃo: EE TErEZiNHa rodriGUES/SaNTarEM
laUdo MÉdico: 566/2021
NoME: laUro NUNES MaGalHaES filHo
coNcESSÃo: 46 diaS
PErÍodo: 18/11/21 a 02/01/22
MaTrÍcUla: 6005217/5  carGo: Prof
loTaÇÃo: EE cariM MElEM/MoNTE alEGrE
laUdo MÉdico: 561/2021
NoME: lETicia alVES MarQUES
coNcESSÃo: 7 diaS
PErÍodo: 26/11/21 a 02/12/21
MaTrÍcUla: 54197750/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE WaldEMar MaUES/BElTErra
laUdo MÉdico: 589/2021
NoME: lUiS caMPoS rodriGUES
coNcESSÃo: 61 diaS
PErÍodo: 26/11/21 a 25/01/22
MaTrÍcUla: 54180454/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE frEi aMBroSio/SaNTarEM
laUdo MÉdico: 608/2021

Protocolo: 773175

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 52408/2022
Publicado no do n° 34.896 do dia 17 de março de 2022.
onde se lê: Cobertura fotográfica da entrega da E.E.E.F.M. “Dom Mário de 
Vilas Boas”, no município de Bujaru.
Leia-se: 
“Entrega da E.E.E.f.M. “dom Mário de Vilas Boas”, no município de Bujaru.”
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-S E cUMPra-SE
Belém, 17 de março de 2022.
Trycia Gomes Moura carreira
ordenador de despesas

Protocolo: 773029

.

.

coNVÊNio
.

convênio de cooperação técnica e Financeira: 019/2022
objeto do convênio: reforma e adequação da Escola de Estadual de Ensino 
fundamental do curi, localizada na Zona rural de igarapé-açú/Pa
Valor Global: r$ 1.521.043,20, sendo:
Valor da concedente: r$ 1.460.201,48
Valor da convenente: r$ 60.841,72
dotação orçamentaria:
fonte: 0102 ação: 274671 funcional/Programática: 16.101.12 122.1509 
Projeto/atividade: 7674 Produto: 3008 Natureza de despesa: 4440.42.
Partes:
concedente: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rodovia augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
convenente: MUNicÍPio dE iGaraPÉ-aÇÚ, com cNPJ/Mf. 
Nº 05.149.117/0001-55, com sede à av Barão do rio Branco, 4042, 
cEP: 68.725-000, igarapé-acú/Pa
data de assinatura: 17/03/2022
Vigência: 17/03/2022 a 17/03/2023
foro: Belém/Pa
ordenador: 
Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 772892
convênio de cooperação técnica e Financeira: 018/2022
objeto do convênio: reforma e adequação da Escola de Estadual de Ensino fun-
damental antônio alves ramos, localizada na Zona rural de igarapé-açú/Pa
Valor Global: r$ 2.006.539,60, sendo:
Valor da concedente: r$ 1.926.278,00
Valor da convenente: r$ 80.261,60
dotação orçamentaria:
fonte: 0102 ação: 274725 funcional/Programática: 16.101.12 122.1509 
Projeto/atividade: 7674 Produto: 3008 Natureza de despesa: 4440.42.
Partes:
concedente: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rodovia augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
convenente: MUNicÍPio dE iGaraPÉ-aÇÚ, com cNPJ/Mf. 
Nº 05.149.117/0001-55, com sede à av Barão do rio Branco, 4042, 
cEP: 68.725-000, igarapé-acú/Pa
data de assinatura: 17/03/2022
Vigência: 17/03/2022 a 17/03/2023
foro: Belém/Pa
ordenador: 
Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 772890

diÁria
.

Portaria de diarias No. 52318/2022
oBJETiVo: ParTiciPar do 1º SEMiNário dE aPrESENTaÇÃo do EN 
SiNo MÉdio EJa-caMPo, EVENToS VolTadoS Para ProJEToS da aGri-
cUlTUra faMiliar E SUSTENTáBilidadE, coM ParTiciPaÇÃo dE MUNi-
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cÍPaiS, GErENTE dE orGÃoS SETToriaiS, GErENTE dE orGÃoS PriVa-
doS, PrESidENTE dE SiNdicacaToS E EMPrESárioS locaiS.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aUGUSTo corrEa / 24/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 1
aUGUSTo corrEa / BElEM / 25/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: flaVia criSTiNa dE aNdradE PaES dE lira
MaTrÍcUla: 5053196
cPf: 23430273234
carGo/fUNÇÃo:
NUTricioNiSTa / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 773010
Portaria de diarias No. 52372/2022
oBJETiVo: Transportar equipamentos como roçadeiras, motoserra, enxa-
das, terçados e outro equipamentos para a limpeza e roçagem para a rei-
nauguração da EEEfM Nilo de oliveira localizada no Município de igarapé 
açú, que ocorrerá no dia 18. 03. 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iGaraPE-acU / 15/03/2022 - 15/03/2022 Nº diárias: 0
iGaraPE-acU / BElEM / 15/03/2022 - 18/03/2022 Nº diárias: 3.5
NoME: JoSE aNToNio daMaScENo doS SaNToS
MaTrÍcUla: 752479
cPf: 26029952234
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 773005
Portaria de diarias No. 52363/2022
oBJETiVo: rEaliZar aValiaÇÃo Para coNSTaTar a NEcESSidadE dE 
BENS MÓVEiS Para aTENdEr a dEMaNda da EScola NoVa coM 12 
SalaS dE aUla, localiZada No MUNicÍPio dE GarrafÃo do NorTE, 
QUE ESTá EM ProcESSo dE coNSTrUÇÃo.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Garrafao do NorTE / 14/03/2022 - 14/03/2022 Nº diárias: 0
Garrafao do NorTE / BElEM / 14/03/2022 - 15/03/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: criSTiaNa TaVarES SilVEira
MaTrÍcUla: 5958848
cPf: 83454675200
carGo/fUNÇÃo:
SEcrETario / aSSESSoraMENTo
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 773013
Portaria de diarias No. 52371/2022
oBJETiVo: Viagem com objetivo de atuar na organização de entrega de 
materiais permanentes, limpeza e roçagem dos espaços da EEEfM Nilo de 
oliveira, localizada no Município de igarapé açú/Pa, com reinauguração.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iGaraPE-acU / 15/03/2022 - 15/03/2022 Nº diárias: 0
iGaraPE-acU / BElEM / 15/03/2022 - 18/03/2022 Nº diárias: 3.5
NoME: alBErTo MaGNo corrEa
MaTrÍcUla: 181234
cPf: 18798195204
carGo/fUNÇÃo:
aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 773008

.

.

oUtras MatÉrias
.

disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.: 1818/2022 de 16/03/2022
de acordo com o Processo nº 1367888/2021
formalizar a dispensa do servidor EloaN criSTiNa NUNES VErcoSa , 
Matrícula nº 57203095/2, Espec. em Educação, da função de Vice-diretor 
(GEd-2) da EEEM Mario chermont/Belém, a partir de 01//12/2021, para 
fins de regularização funcional.
Portaria Nº.: 1820/2022 de 16/03/2022
de acordo com o Processo nº 148865/2021
formalizar a dispensa do servidora Maria odilia NoGUEira TUraN, Ma-
trícula nº 5846293/3, Espec. em Educação, da função de diretor i (GEd-
3) da EEEF Brasília/Icoaraci/Belém, a partir de 02/10/2021, para fins de 
regularização funcional.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº. 1683/2022 de 15/03/2022
Nome:aUrEa cElia froTa MoNTEiro do aMaral
Matrícula:57209536/1cargo:Espec. Em Educação
lotação:EE Madre imaculada/Santarem
Período:01/04/22 a 30/05/22
Triênios:25/11/11 a 24/11/14
Portaria Nº. 1681/2022 de 15/03/2022
Nome:JoaB dE SoUZa GUiMaraES
Matrícula:5897796/1cargo:Professor
lotação:EEEM Prof odila de Souza/altamira
Período:21/03/22 a 19/05/22
Triênios:01/02/12 a 31/01/15
Portaria Nº. 1682/2022 de 15/03/2022
Nome:JoaB dE SoUZa GUiMaraES
Matrícula:5897796/1cargo:Professor
lotação:EEEM Prof odila de Souza/altamira
Período:20/05/22 a 18/06/22
Triênios:01/02/15 a 31/01/18

Portaria Nº. 1684/2022 de 15/03/2022
Nome:Maria da coNcEiÇÃo fErrEira coSTa
Matrícula:5902176/1cargo:Espec. Em Educação
lotação:EEEM irma Stella Maria/abaetetuba
Período:01/04/22 a 30/05/22
Triênios:18/07/15 a 17/07/18
Portaria Nº. 1555/2022 de 10/03/2022
Nome:roSaNa aParEcida STorTi
Matrícula:5844860/2cargo:Professor
lotação:EE Profa deuzuita Pereira de Queiroz/redenção
Período:09/03/22 a 07/05/22
Triênios:26/05/03 a 25/05/06
Portaria Nº. 1643/2022 de 11/03/2022
Nome:SElMa dE MEllo ViEira
Matrícula:5778999/1cargo:Professor
lotação:depto. Educ. de ativ.fisicas/Belém
Período:11/04/22 a 10/05/22 – 11/05/22 a 09/06/22
Triênios:13/05/10 a 12/05/13 – 13/05/13 a 12/05/16
Portaria nº.1528/2022 de 10/03 /2022
Nome:roSali MoUra carValHo
Matrícula:55586727/3cargo:fonoaudiologo
lotação:departamento de Educação Especial/Belém
Período:02/05/22 a 30/06/22
Triênios:05/09/12 a 04/09/15
Portaria nº.1530/2022 de 10/03/2022
Nome:JoSÉ JUNaTaS da coSTa
Matrícula:54192466/2cargo:Professor
lotação:EE ana Pontes francez/Tucurui
Período:07/03/22 a 05/05/22
Triênios:18/09/08 a 17/09/11
Portaria nº.1531/2022 de 10/03/2022
Nome:SoNia Maria da SilVa lEaNdro
Matrícula:5820812/2cargo:Professor
lotação:EEEfM Getulio Vargas/altamira
Período:14/04/22 a 12/06/22 – 13/06/22 a 11/08/22
Triênios:05/02/10 a 04/02/13 – 05/02/13 a 04/02/16
Portaria nº.1532/2022 de 10/03/2022
Nome:Maira carValHo dE SoUZa rodriGUES
Matrícula:57215225/1cargo:assistente administrativo
lotação:EEEM dr Geraldo Mendes de castro Veloso/Marabá
Período:02/05/22 a 30/06/22
Triênios:12/02/15 a 11/02/18
Portaria nº.1533/2022 de 10/03/2022
Nome:EliENE laMEira dE araUJo
Matrícula:5624118/1cargo:Professor
lotação:EE dr otavio Meira Vinc/Benevides
Período:14/03/22 a 12/05/22
Triênios:22/03/00 a 21/03/03
Portaria Nº.1674/2022 de 14/03/2022
Nome:SiMoNNE PiNHEiro SiQUEira Barra
Matrícula:551435/2cargo:Espe. em Educação
lotação:Erc.centro Educ. ronaldo Miranda/Belém
Período:01/04/2022 a 30/05/2022
Triênios:05/07/2008 a 04/07/2011
Portaria nº.1680/2022 de 15/03/2022
Nome:claUdia cEcilia JESUS UPToN
Matrícula:454923/1cargo:Professor
lotação:EE.dr.Gaspar Viana/ananindeua
Período:01/04/2022 a 30/05/2022
Triênios:08/06/2014 a 07/03/2017
Portaria nº.1789/2022 de 16/03/2022
Nome:EliETE Maria GoMES da coSTa
Matrícula:390097/1cargo:assist.administrativo
lotação:diretoria de Ensino/Belém
Período:21/03/22 a 19/04/22-11/07/22 a 09/08/22
Triênios:15/06/2005 a 14/06/2008
Portaria nº.1788/2022 de 16/03/2022
Nome:SaNdra dE SoUZa fErrari
Matrícula:5371724/3cargo:Professor
lotação:Unidade Tecnica de Educação Especial/icoaraci
Período:01/04/2022 a 30/05/2022
Triênios:28/11/2014 a 27/11/2017
caNceLar LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº.1679/2022 de 15/03/2022 formalizar o cance-
lamento na Portaria nº 4986/2019 de 10/05/2019, que conce-
deu 120 dias de licença Especial, no periodo de 14/10/2019 a 12/12/201-
9. referente ao trienio de 08/03/2014 a 07/03/2017, a servidora claU-
dia cEcilia JESUS UPToN, Matrícula:454923/1, Professor, lotada na EE.
Dr.Gaspar Viana/Ananindeua, para fins de regularização funcional
LiceNÇa casaMeNto
Portaria nº.:1677/2022 de 14/032022
conceder licença casamento a aNToNio lUiZ da SilVa filHo, matricu-
la nº 5951939/1, Professor, lotado na EEEf, Nossa Senhora de fatima i/
Belém, no período de 20/01/2022 a 27/01/2022
Portaria nº.:1675/2022 de 14/032022
conceder licença casamento a SoNia PaTricia fErrEira GoMES, ma-
tricula nº 5922795/2, Professor, lotada na EE.Eng. Palma Muniz Sede/re-
denção, no período de 29/10/2021 a 05/11/2021
Portaria nº.:1676/2022 de 14/032022
conceder licença casamento a aNa PaUla doS SaNToS, matricu-
la nº 5897109/1, assist. administrativo, lotada no departamento de ad-
ministração de Pessoal/Belém, no período de 28/12/2021 a 04/01/2022
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LiceNÇa MaterNidade
Portaria Nº.:1556/2022 de 10/03/2022
conceder licença Maternidade, a servidora caSSia rafaEll GaSPar TaVa-
RES, Matricula nº 57217560/1, Servente, lotada na EE Profissional Prof Deu-
sarina da Silva rodrigues/castanhal, no período de 07/01/22 a 05/07/22.
Portaria Nº.:1678/2022 de 10/03/2022
conceder licença Maternidade, a servidora lUciaNa PaTricia corrEa 
MacEdo, Matricula nº 57217588/1, Servente, lotada na EE dr laureno 
alves de Melo/castanhal, no período de 26/02/22 a 24/08/22.
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria Nº.:446/2022 de 14/03/2022
Nome: iraNildo da SilVa oliVEira
Matrícula:57218507/1 Período: 01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EE Severiano Benedito de Souza/Santa Maria do Pará
Portaria Nº.:1016/2022 de 11/03/2022
Nome: raiMUNda frEiTaS da SilVa
Matrícula:5900109/1 Período: 23/05/22 à 06/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof Marcos Nunes/Santa Maria do Pará
Portaria Nº.:107/2022 de 15/03/2022
Nome: JoSiaNE da coSTa roSa da cUNHa
Matrícula:5778700/2 Período: 01/06/22 à 15/07/22Exercício:2020
Unidade:EEEM Juliao Bertoldo de castro/Bagre
Portaria Nº.:108/2022 de 15/03/2022
Nome: JoNaS loPES dE fariaS
Matrícula:5906208/1 Período: 21/06/22 à 04/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Prado lopes/curralinho
Portaria Nº.:110/2022 de 15/03/2022
Nome: Maria daS GraÇaS MoraES doS SaNToS
Matrícula:567809/1 Período: 14/06/22 à 13/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Prado lopes/curralinho
Portaria Nº.:033/2022 de 11/03/2022
Nome: ViVia SilVa
Matrícula:5942885/1 Período: 02/05/22 à 31/05/22Exercício:2021
Unidade:EE Jorceli Silva Sestari sede/Santana do araguaia
Portaria Nº.:34/2022 de 11/03/2022
Nome: lEidiaNE dE oliVEira SaNToS BarroS
Matrícula:57217001/1 Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2021
Unidade:EE Braulia Gurjão/conceição do araguaia
Portaria Nº.:35/2022 de 11/03/2022
Nome: JUciVaN dE MacEdo
Matrícula:5896257/1 Período:02/05/22 à 16/05/22Exercício:2021
Unidade:EE Prof Wilson Pereira leite/conceição do araguaia
Portaria Nº.:028/2022 de 16/03/2022
Nome: EdiNaUra GoNÇalVES da SilVa
Matrícula:57214247/1 Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Padre Eurico/Vitoria do Xingu
Portaria Nº.:111/2022 de 16/03/2022
Nome: roGEr MicHaEl BiTENcoUrT BaTiSTa
Matrícula:73503965/1 Período:28/06/22 à 27/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Prado lopes/curralinho
Portaria Nº.:112/2022 de 16/03/2022
Nome: rallid lUZ do aMaral
Matrícula:5900007/1 Período:01/06/22 à 15/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Maria Elizete fona Nunes/Breves
Portaria Nº.:113/2022 de 16/03/2022
Nome: NiVEa caPiToliNa fErrEira da crUZ
Matrícula:5900592/1 Período:13/06/22 à 27/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Maria Elizete fona Nunes/Breves
Portaria nº.:087/2022 de 07/03/2022
Nome:lUiZ fErNaNdo da SilVa MoNTEiro
Matrícula:428868/1 Período:01/04 à 30/04/22Exercício:2022
Unidade:EEEf fernandes Belo/Viseu
Portaria nº.:088/2022 de 11/03/2022
Nome:daNiEl BErG oliVEira rocHa
Matrícula:57224034/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:rio caeté/Bragança
Portaria nº.:089/2022 de 11/03/2022
Nome:MiriaM MEScoUTo do roSário
Matrícula:57216761/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Germano Garcia/Bragança
Portaria nº.:090/2022 de 11/03/2022
Nome:dioNES do Socorro MiraNda do roSário
Matrícula:57215147/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Germano Garcia/Bragança
Portaria nº.:091/2022 de 11/03/2022
Nome:Maria TErEZiNHa dE JESUS oliVEira rEiS
Matrícula:958697/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Externato Santo antônio/Bragança
Portaria nº.:092/2022 de 11/03/2022
Nome:KáTia lUciaNa rEiS dE oliVEira
Matrícula:57214544/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Externato Santo antônio/Bragança
Portaria nº.:093/2022 de 11/03/2022
Nome:roSaNa raMoS liMa
Matrícula:5740304/2 Período:01/05 à 14/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Externato Santo antônio/Bragança
Portaria nº.:042/2022 de 07/03/2022
Nome:JalBaS aNdradE MaraNHÃo
Matrícula:5902027/1 Período:19/04 à 02/06/22Exercício:2021
Unidade:EE lenilson luiz Miranda/São Geraldo do araguaia
Portaria nº.:132/2022 de 14/03/2022
Nome:JorGE GoMES dE oliVEira
Matrícula:6037003/2 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM amabilio alves Pereira

Portaria nº.:139/2022 de 14/03/2022
Nome:aNTÔNia da SilVa rEiS
Matrícula:423610/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.aloisio da costa chaves
Portaria nº.:140/2022 de 15/03/2022
Nome:iraNildES PaUliNo da SilVa XaViEr
Matrícula:57215576/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.aloisio chaves/concórdia
Portaria nº.:141/2022 de 15/03/2022
Nome:faBio lUiS araUJo aNdradE
Matrícula:57211186/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.dom Mario de Miranda Vilas Boas/Bujaru
Portaria Nº.:446/2022 de 14/03/2022
Nome:iraNildo da SilVa oliVEira
Matrícula:57218507/1Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EE.Severiano Benedito de Souza/Sta Maria do Pará
Portaria Nº.:011/2022 de 14/03/2022
Nome: clEUNildE cardoSo aTaidE
Matrícula:430005/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Pe Jose Nicolino de Souza/oriximina
Portaria Nº.:012/2022 de 14/03/2022
Nome: lUciENE dE oliVEira MacEdo
Matrícula:429848/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEM Pe Jose Nicolino de Souza/oriximina
Portaria Nº.:013/2022 de 14/03/2022
Nome: dilcE Maria aNdradE GUiMaraES
Matrícula:5948228/1 Período:01/06/22 à 30/06/22 Exercício:2022
Unidade:EEEM Pe Jose Nicolino de Souza/oriximina
errata
na Publicação da Portaria nº.:P1013/2022 de 10/03/2022
Nome:lENNa MoraES NEYrÃo BarrEiroS
onde se lê:Triênios:01/01/2022 a 19/02/2022
Leia-se:Período aquisitivo:18/07/2017 a 19/02/2022
Publicada no Diário Oficial nº. 34.893 de 15/02/2022

Protocolo: 773391

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

coNcessÃo de diÁrias
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
Portaria N° 817/2022, de 17 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: transportar material.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: TUcUrUÍ-Pa
NoME do SErVidor: ValBEr SilVa carNEiro
id. fUNcioNal: 57213420/1
carGo: MoToriSTa
daTa iNicio: 14.02.2022
daTa TÉrMiNo: 19.02.2022
QUaNTidadE: 5,5 (cinco e meia)
Portaria N° 818/2022, de 17 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: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
NoME do SErVidor: SaMUEl PErEira caMPoS
id. fUNcioNal: 57193264/1
carGo: ProfESSor adJUNTo
daTa iNicio: 18.04.2022
daTa TÉrMiNo: 07.05.2022
QUaNTidadE: 19,5 (dezenove e meia)
Portaria N° 819/2022, de 17 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: ParaGoMiNaS-Pa
NoME do SErVidor: dENiSoN liMa corrEa
id. fUNcioNal: 5947568/1
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
daTa iNicio: 07.03.2022
daTa TÉrMiNo: 19.03.2022
QUaNTidadE: 12,5 (doze e meia)
Portaria N° 820/2022, de 17 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: conduzir o reitor.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: BraGaNÇa-Pa
NoME do SErVidor: dJalMa dE JESUS coSTa
id. fUNcioNal: 5041198/1
carGo: MoToriSTa
daTa iNicio: 11.03.2022
daTa TÉrMiNo: 12.03.2022
QUaNTidadE: 1,5 (uma e meia)
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Portaria N° 821/2022, de 17 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: inauguração das obras no campus
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: iGaraPÉ aÇU-Pa
NoME do SErVidor: Marcio MoNTEiro diaS
id. fUNcioNal: 5954738/1
carGo: TEcNico a
daTa iNicio: 17.03.2022
daTa TÉrMiNo: 17.03.2022
QUaNTidadE: 0,5 (meia)
Portaria N° 830/2022, de 17 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: caSTaNHal-Pa
NoME do SErVidor: rodolfo PErEira BriTo
id. fUNcioNal: 57174484/2
carGo: ProfESSor aUXiliar
daTa iNicio: 28.03.2022
daTa TÉrMiNo: 09.04.2022
QUaNTidadE: 6,0 (seis)
Portaria N° 831/2022, de 17 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: MElGaÇo-Pa
NoME do SErVidor: Marcio riSciK
id. fUNcioNal: 55586863/3
carGo: ProfESSor aUXiliar
daTa iNicio: 22.01.2022
daTa TÉrMiNo: 30.01.2022
QUaNTidadE: 8,5 (oito e meia)
Portaria N° 832/2022, de 17 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: ParaUaPEBaS-Pa
NoME do SErVidor: Joao SErGio dE SoUSa oliVEira
id. fUNcioNal: 57176004/2
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
daTa iNicio: 31.03.2022
daTa TÉrMiNo: 04.04.2022
QUaNTidadE: 4,5 (quatro e meia)
Portaria N° 833/2022, de 17 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: MoSQUEiro-Pa
NoME do SErVidor: ilMa PaSTaNa fErrEira
id. fUNcioNal: 5429137/2
fUNÇÃo: VicE-rEiTora
daTa iNicio: 19.03.2022
daTa TÉrMiNo: 19.03.2022
QUaNTidadE: 0,5 (meia)
Portaria N° 834/2022, de 17 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: visita técnica no campus.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: ParaUaPEBaS-Pa
NoME do SErVidor: ilMa PaSTaNa fErrEira
id. fUNcioNal: 5429137/2
fUNÇÃo: VicE-rEiTora
daTa iNicio: 28.03.2022
daTa TÉrMiNo: 30.03.2022
QUaNTidadE: 2,5 (duas e meia)
Portaria N° 835/2022, de 17 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: rEdENÇÃo-Pa
NoME do SErVidor: daNiEl MEirElES dE aMoriM
id. fUNcioNal: 80846537/3
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
daTa iNicio: 03.04.2022
daTa TÉrMiNo: 24.04.2022
QUaNTidadE: 21,5 (vinte e uma e meia)
Portaria N° 836/2022, de 17 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: acompanhar o reitor.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: BraGaNÇa-Pa
NoME do SErVidor: Marilia JardiM dE fiGUEirEdo
id. fUNcioNal: 5904796/2
carGo: TEcNico a
daTa iNicio: 11.03.2022
daTa TÉrMiNo: 12.03.2022
QUaNTidadE: 1,5 (uma e meia)
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 773172

NoMeaÇÃo Na FUNdaÇÃo edUcacioNaL do estado do ParÁ - 
FeP coM FiNs de reGULariZaÇÃo FUNcioNaL
Protocolo: 2017/169135
Portaria N° 738/22, de 14 de março de 2022.
NoMEar em função de aprovação em concurso público de provas e títulos, 
aNa irENE alVES dE oliVEira, cargo de ProfESSor aUXiliar, na área 
de conhecimento/disciplina TEraPia ocUPacioNal na fUNdaÇÃo EdU-
CACIONAL DO ESTADO DO PARÁ - FEP, a contar de 01.03.1987, com fins 
de regularização funcional.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Par

Protocolo: 773159
cessÃo de serVidor.
Protocolo: 2021/1361316
Portaria N° 739/22, de 14 de março de 2022
cEdEr, a PrEfEiTUra MUNiciPal dE coNcEiÇÃo do araGUaia, a servido-
ra Elida ElENa MorEira, id. funcional nº 6005489/ 2, cargo de ProfES-
Sor aSSiSTENTE, lotada no caMPUS dE coNcEiÇÃo do araGUaia, com 
ônus para a UEPa, no período de 31/10/2021 a 30/10/2023, conforme o de-
creto nº 795/20 de 29.05.2020, publicado no d.o.E nº 34.240 de 01.06.2020.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 773155
ProGressÃo FUNcioNaL doceNte
Protocolo: 2021/1028590
Portaria N° 740/22, de 14 de março de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) carloS BENEdiTo BarrEiroS GUTiErrEZ, 
id. funcional nº 5899548/2, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE i, lotado 
no(a) caMPUS dE caSTaNHal, progressão HoriZoNTal, para referência ii 
da classe de ProfESSor aSSiSTENTE com vigência a contar de 29.11.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2021/1212103
Portaria N° 742/22, de 14 de março de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) TaTiaNE coSTa QUarESMa, id. funcional nº 
57192119/ 2, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE iii, lotado no(a) caMPUS 
dE SaNTarÉM, progressão HoriZoNTal, para referência iV da classe de 
ProfESSor aSSiSTENTE com vigência a contar de 22.10.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 773148
LiceNÇa Para tratar de iNteresses ParticULares
Protocolo: 2022/144441
Portaria N° 743/22, de 14 de março de 2022
coNcEdEr ao servidor fErNaNdo ricardo BarrETo dE oliVEira, id. 
funcional nº 57216419/ 1, cargo de aUXiliar dE laBoraTÓrio, lotado na 
coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, licENÇa Para TraTar 
dE iNTErESSES ParTicUlarES, no período de 04.03.2022 a 02.03.2024.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 773142
eXoNeraÇÃo de serVidor.
Protocolo: 2022/285159
Portaria N° 765/22 de 15 de Março de 2022.
art. 1º - EXoNErar, a pedido, o(a) servidor(a) dEBora SaMara fEr-
rEira diaS, id. funcional nº 57194571/ 3, cargo de aGENTE adMi-
NiSTraTiVo a, lotado(a) no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVado 
caMPUS i , a contar de 15.03.2022.
art. 2º -dEclarar VacaNcia do cargo do servidor citado no artigo acima, 
considerando nomeação em outro órgão público.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 773137
aLteraÇÃo de reGiMe de traBaLHo Para tide.
Protocolo: 2022/266285
Portaria N° 770/22, de 15 de março de 2022.
alTErar, o regime de Trabalho do(a) servidor(a) MarGarETE carrEra 
BiTTENcoUrT, id. funcional nº 5147336/ 5, cargo de ProfESSor aS-
SiSTENTE, lotado no dEParTaMENTo dE ENfErMaGEM HoSPiTalar, de 
40(quarenta) horas para TidE (TEMPo iNTEGral E dEdicaÇÃo EXclUSi-
Va), a contar de 01.04.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2022/280528
Portaria N° 771/22, de 15 de março de 2022.
alTErar, o regime de Trabalho do(a) servidor(a) ViToria NaZarÉ coSTa 
SEiXaS, id. funcional nº 54192316/ 2, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, 
lotado no dEParTaMENTo dE TEcNoloGia dE aliMENToS, de 40(qua-
renta) horas para TidE (TEMPo iNTEGral E dEdicaÇÃo EXclUSiVa), a 
contar de 01.04.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 773131
ProrroGaÇÃo de Portaria.
Protocolo: 2022/38391
Portaria N° 766/22, de 15 de março de 2022.
ProrroGar pelo período de 01.01.2022 a 31.12.2022, os efeitos da Por-
Taria Nº 2062/20 de 05.11.2020 que designou a servidora JEaNE do 
Socorro coSTa da SilVa, id. funcional nº 55586902/ 3, cargo de Pro-
fessor assistente, para disponibilizar 20H(vinte horas) de sua jornada de 
trabalho em atividades no cENTro dE ciÊNciaS E PlaNETário da UEPa.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 773123
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reMoÇÃo de serVidor.
Protocolo: 2022/144073
Portaria N° 769/22, de 15 de MarÇo de 2022.
rEMoVEr, o(a) servidor(a) lUiZ HENriQUE rUfiNo oliVEira, id. funcio-
nal n° 5922657/ 3, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo a, da coordENa-
doria adMiNiSTraTiVa do caMPUS iV, para o caMPUS dE SaNTarÉM, a 
contar de 03.01.2022, apenas com fins de regularização funcional.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 773125
PerMUta de GratiFicaÇÃo de teMPo iNteGraL
Protocolo: 2021/1365124
Portaria N° 772/22, de 15 de março de 2022
art. 1º - coNcEdEr a servidora aNa PaUla dE SoUZa riBEiro, id. fun-
cional nº 57209184/ 1, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo B, lotado(a) 
no(a) COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DO CAMPUS I, gratificação de 
tempo integral, em percentual fixado de 60% (sessenta por cento), inci-
dente sobre o vencimento do cargo, a contar de 01.05.2022.
Art. 2º - CESSAR, a contar de 01.05.2022, a gratificação de tempo integral 
da servidora fáTiMa Maria doS SaNToS, id. funcional nº 5224306/ 3, 
cargo de TÉcNico c, lotado(a) no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVa 
DO CAMPUS I, em virtude de permuta da referida gratificação.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 773126

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 837/2022, de 17 de MarÇo de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE caMPUS dE iNTErioriZaÇÃo
Nome: NEliVElToN GoMES doS SaNToS
Matrícula funcional: 57234919/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 3.600,00
339039_ r$ 400,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 773189
sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 838/2022, de 17 de MarÇo de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPUS
Nome: MiriaN roSa PErEira
Matrícula funcional: 57230001/ 4
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0261
339039_ r$ 1.500,00
ordenador responsável
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 773187

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
Portaria N° 805/22 de 16 de MarÇo 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: BElEM-Pa
dESTiNo: BaiÃo-Pa
NoME do SErVidor: aNdErSoN JorGE SErra da coSTa
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 5895118-2
daTa iNicio: 14.02.2022
daTa TÉrMiNo: 26.02.2022
QUaNTidadE: 12 e ½ (doze e meia)
Portaria N° 806/22 de 16 de MarÇo 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: BElEM-Pa
dESTiNo: MElGaÇo-Pa
NoME do SErVidor: idEraldo JaiME da foNSEca
carGo: ProfESSor aUXiliar
id. fUNcioNal: 756610-2
daTa iNicio: 04.02.2022
daTa TÉrMiNo: 13.02.2022
QUaNTidadE: 9 e ½ (nove e meia)
Portaria N° 807/22 de 16 de MarÇo 2022
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: transportar material desta iES.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia-Pa

dESTiNo: rEdENÇÃo-Pa
NoME do SErVidor: doUriVal carNEiro caValcaNTE
carGo: MoToriSTa
id. fUNcioNal: 57209426-1
daTa iNicio: 15.03.2022
daTa TÉrMiNo: 15.03.2022
QUaNTidadE: ½ (meia)
Portaria N° 808/22 de 16 de MarÇo 2022
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina
oriGEM: BElEM-Pa
dESTiNo: BraGaNÇa-Pa
NoME do SErVidor: ElZEliS MUllEr da SilVa
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 5878608-2
daTa iNicio: 21.03.2022
daTa TÉrMiNo: 31.03.2022
QUaNTidadE: 10 e ½ (dez e meia)
Portaria N° 809/22 de 16 de MarÇo 2022
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: participar de inauguração.
oriGEM: BElEM-Pa
dESTiNo: iGaraPÉ-aÇU-Pa
NoME do SErVidor: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
carGo: rEiTor
id. fUNcioNal: 55590110-3
daTa iNicio: 17.03.2022
daTa TÉrMiNo: 17.03.2022
QUaNTidadE: ½ (meia)
Portaria N° 810/22 de 16 de MarÇo 2022
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina
oriGEM: BElEM-Pa
dESTiNo:alTaMira-Pa
NoME do SErVidor: EdNEY BaraTa PaNToJa
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id. fUNcioNal: 54195757-2
daTa iNicio: 31.03.2022
daTa TÉrMiNo: 14.04.2022
QUaNTidadE: 14 e ½ (quatorze e meia)
Portaria N° 811/22 de 16 de MarÇo 2022
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina
oriGEM: BElEM-Pa
dESTiNo: ParaGoMiNaS-Pa
NoME do SErVidor: rodolfo PErEira BriTo
carGo: ProfESSor aUXiliar
id. fUNcioNal: 57174484-2
daTa iNicio: 13.03.2022
daTa TÉrMiNo: 23.03.2022
QUaNTidadE: 10 e ½ (dez e meia)
Portaria N° 812/22 de 16 de MarÇo 2022
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: conduzir o reitor desta iES.
oriGEM: BElEM-Pa
dESTiNo: iGaraPÉ-aÇU-Pa
NoME do SErVidor: dJalMa dE JESUS coSTa
carGo: MoToriSTa
id. fUNcioNal: 5041198-1
daTa iNicio: 17.03.2022
daTa TÉrMiNo: 17.03.2022
QUaNTidadE: ½ (meia)
Portaria N° 813/22 de 16 de MarÇo 2022
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: conduzir o reitor desta iES.
oriGEM: BElEM-Pa
dESTiNo: caMETa-Pa
NoME do SErVidor: dJalMa dE JESUS coSTa
carGo: MoToriSTa
id. fUNcioNal: 5041198-1
daTa iNicio: 15.03.2022
daTa TÉrMiNo: 16.03.2022
QUaNTidadE: 1 e ½ (uma e meia)
Portaria N° 822/22 de 17 de MarÇo 2022
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina
oriGEM: BElEM-Pa
dESTiNo: ParaGoMiNaS-Pa
NoME do SErVidor: iraN aBiB ValENTE da SilVa
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id. fUNcioNal: 54197837-4
daTa iNicio: 20.03.2022
daTa TÉrMiNo: 07.04.2022
QUaNTidadE: 18 e ½ (dezoito e meia)
Portaria N° 823/22 de 17 de MarÇo 2022
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina
oriGEM: BElEM-Pa
dESTiNo: MaraBa-Pa
NoME do SErVidor: faBia Maria dE SoUZa
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 5707870-4
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daTa iNicio: 16.03.2022
daTa TÉrMiNo: 01.04.2022
QUaNTidadE: 16 e ½ (dezesseis e meia)
Portaria N° 824/22 de 17 de MarÇo 2022
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: participar de curso de capacitação
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia-Pa
dESTiNo: BElEM-Pa
NoME do SErVidor: PriScilla rodriGUES caMiNHa carNEiro
carGo: ProfESSor aUXiliar
id. fUNcioNal: 5906957-2
daTa iNicio: 20.03.2022
daTa TÉrMiNo: 25.03.2022
QUaNTidadE: 5 e ½ (cinco e meia)
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 773122

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito Portaria.
Protocolo: 2022/285159
Portaria N° 764/22, de 15 de Março de 2022
torNar seM eFeito a Portaria N° 704/22, de 10.03.2022, 
publicada no d.o.E34.893 de 15.03.2022, que rescindiu o contrato admi-
nistrativo firmado entre a Universidade do Estado do Pará, e o(a) servi-
dor(a) dEBora SaMara fErrEira diaS, id. funcional nº 57194571/ 3, 
cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo a, lotado(a) no(a) coordENadoria 
adMiNiSTraTiVa do caMPUS i , a contar de 15.03.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 773134
torNar seM eFeito
Portaria N° 739/2022, de 17 de MarÇo de 2022.

Protocolo: 771857
e-Protocolo N.º 2022/278052
torNar seM eFeito 
a PorTaria N. º 762/2022 de 15 de março de 2022.
PUBlicada No d.o N.º 34.894 dE 16 dE MarÇo dE 2022.
ordenador responsável
claY aNdESoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 773191

.

.

oUtras MatÉrias
.

reVoGaÇÃo
o reitor da Universidade do Estado do Pará resolve revogar o certame 
licitatório, na modalidade concorrência Pública n° 01/2021, cujo objeto é a 
coNcESSÃo dE USo dE BEM PÚBlico a TÍTUlo oNEroSo - Exploração 
de espaço da Universidade do Estado do Pará - UEPa, referente a área 
de 22,57 m de frente por 20 m de fundo, localizada na Br 316, KM 8, no 
município de ananindeua, nos termos do parecer jurídico n° 168/2022/
ProJUr/UEPa, artigo 49 da lei n° 8.666/93 e artigo 53 da lei n° 9.784/99, 
referente ao Processo nº 2020/11656.
Belém, 16 de março de 2022.
clay anderson Nunes chagas
reitor UEPa

Protocolo: 772995

.

.

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

.

errata
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº13/2022/seaster
ProcESSo Nº 2022/99168
Diário Oficial nº 34.889, de 11 de março de 2022.
Número de Protocolo: 769942
onde se lê: Unidade orçamentária: 43101/ 870101
Leia-se: Unidade orçamentária: 43101/ 870101 / 43.104
onde se lê: funcional Programática: 08.122.1297.8338
 / 08.244.1505.8860
Leia-se: funcional Programática: 08.122.1297.8338 / 08.244.1505.8860 
/ 08.241.1505.8865
onde se lê: Natureza da despesa: 3390 39
Leia-se: Natureza da despesa: 3390 37
onde se lê: ação detalhada: 189.517/243.078
Leia-se: ação detalhada: 189.517/243.078/253.937/253.938
onde se lê: fonte: 0101/0107
Leia-se: fonte: 0101006360 / 0107006360 / 0366006360

Protocolo: 773235

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 230/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia 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/ 282821
rESolVE:
autorizar o pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
Maria das Graças Silva Soares,51166279/3,assistente Social,cHarlES 
MoraNdiNi SilVEira dE MaToaS,3542761/1,aSSKiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo que se deslocaram para o município de Bragança/Pa no período 
de 24/03 a 26/03/2022 com objetivo de Promover a inclusão Socioprodu-
tiva das famílias em situação de vulnerabilidade social.
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.244.1505.8397 F: 0101006357 247.170 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
15 de março 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 236/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia 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/ 300582
rESolVE:
autorizar o pagamento de 10 e ½ (dez e meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
carMEN SUElY PiNHEiro dE oliVEira,3199517/1,aUX.TÉcNico.Mar-
cia dE JErUZalEM Garcia PiNHEiro,57206519/2 coordENadora 
que se deslocaram para os municípios de Breves, curralinhos e São Se-
bastião da Boa Vista/Pa no período de 21/03 a 31/03/2022 com objetivo 
de Realizar agenda unificada da Comissão Estadual de Enfrentamento à 
Acidentes com Vitimas de Escalpelamento – CEEAE a Gestão Municipal 
e rede de Proteção Social.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.244.1505.8863 F: 0339002241 234.135 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
16 de março 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 773348

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 262  de 16 de março de 2022- coNcEdEr licença Nojo 
ao servidor: altemar Santos da Silva,mat:5956358/1 ,cargo: monitor, pe-
ríodo 05..03.22 a  12.03.22.
Portaria Nº. 265 de 16 de março  de 2022- coNcEdEr 03 dias de 
licença para tratamento de saúde ao servidor: Josecley araújo dos reis,  
mat:54191795/1 ,cargo: monitor, período 09.01.22 a  11.01.22
Portaria Nº 266 de 16 de março  de 2022-conceder licença Saúde 
aos servidores abaixo:

  NoME  carGo   MaT laUdo   PErÍodo diaS
Marizete da Silva Santos Monitor 54189511/1 84157 10.12.21 a 19.12.21 10

Maria Helena Souza da Silva Servente 3226824/1 85522 24.11.21 a 08.12.21 15
Jacirene Maria Navegantes da Silva aG.adM 57175547/1 84159 09.12.21 a 18.12.21 10

Elizabeth alves de avelar Monitor 54197173/1 84160 22.11.21 a 26.11.21 05

luiz celso da Silva-Presidente-faSEPa
Protocolo: 773259

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terceiro termo aditivo ao contrato n°09/2019; 
data da assinatura: 16 de Março de 2022; Vigência: 28/05/2022 à 
27/05/2023. Justificativa: A prorrogação da Cláusula QUARTA do referido 
contrato administrativo n° 09/2019, a qual trata da vigência conforme pre-
visão legal exarada na lei federal n° 8.666/93, art.57, & 1° e seus incisos. 
o valor correspondente ao período aditado será de r$ 31.992,00 (Trinta 
e um mil novecentos e noventa e dois reais), que se refere à garantia do 
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objeto aditado.contratado: cENTro dE iNTEGraÇÃo EMPrESa EScola-
ciEE estabelecida na rua dos Mundurucus, nº 270, cEP n° 66040033, na 
cidade de Belém-Pa, com inscrição Estadual nº 111.554.262.117. ordena-
dor: lUiZ cElSo da SilVa/ Presidente da faSEPa.

Protocolo: 772897

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 116- sUPriMeNto de FUNdos- do dia 16/03/2022
oBJETiVo: cobrir despesas com material de consumo, para aquisição de 
medicamentos, em atendimento de socioeducandos custodiados no cSEM  
(Proc.302899/2022 - Mem 49/2022)
ProGraMa dE TraBalHo: 08.243.1505.8393
ProJETo aTiVidadE: 68-8393  - aÇÃo: 185537
foNTE dE rEcUrSo: 0101
NATUREZA DA DESPESA: 339030 – R$ 300,00-(CONSUMO)
SErVidora: KaMila TriNdadE PaMPloNa
MaTricUla: 5899841/ 2 - carGo: aUXiliar dE ENfErMaGEM
PraZo dE rEaliZaÇÃo dE dESPESa aParTir da oB:30 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 10 dias
PrESidENTE da faSEPa: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 772904

diÁria
.

Portaria 115– do dia 15/03/2022
oBJETiVo: constatar necessidades de instalações físicas e acompanhar 
obras em curso do almoxarifado do ciaM MaraBá 
(Proc.302068/2022-Mem. 21/2022-GaB)
SErVidor: raiMUNdo carloS araÚJo SiQUEira
carGo: aGENTE dE arTES PráTicaS -  MaTricUla: 5911097/2
oriGEM: BElÉM/Pa  -  dESTiNo : MaraBá/Pa
PERIODO DA VIAGEM: 14 A 18/02/2022 – DIARIA –4,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 772896
Portaria: 110 - do dia 14/03/2022
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de socioeducando cus-
todiado no cESEM, (Proc. 293876/2022-Mem 45/2022)
SErVidor: WaNda NaZarETH NoGUEira dE carValHo
carGo:TEcNico EM GESTao dE aSSiSTENcia Social  
MaTricUla: 5896110/ 1
SErVidora: TElMa do Socorro raBElo rodriGUES
carGo: aSSiSTENTE Social-  MaTricUla: 57206501/ 4
SErVidor: PaUlo aNdErSoN caMPElo loBo
carGo: MoToriSTa -  MaTricUla: 5956506/ 1
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo : aUrora do Pará/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 22 a 23/03/2022  -  diáriaS-1,5
ordENador dE PEdESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 772893
Portaria: 111- do dia 15/03/2022
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de Socioeducando cus-
todiado no ciaM BElEM (Proc.299582/2022-Mem 234/2022)
SErVidora: Maria do Socorro daiBES dE VaScoNcEloS
carGo: aSSiSTENTE Social -  MaTricUla : 5935970/ 2
SErVidor: raiMUNdo EVEraM rodriGUES
carGo: MoToriSTa  -  MaTricUla: 5954012/2
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo :caPiTÃo PoÇo/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 17/03/2022 -  diáriaS-0,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 772895

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 234 de 08 de MarÇo de 2022-rESolVE:conceder, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, servidora Maria dE loUrdES raBElo 
da SilVa, matricula nº 3192202/1, cargo aUX. adMiNiSTraTiVo, triênio 
25.08.2011/2014, período 26.03.2022 à 24.04.2022.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 773011

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 135 de 17 de MarÇo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 2021, publica-
ção no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/277155.
r E S o l V E:
coNcEdEr Suprimento de fundos em favor da Servidora Mara NaTiVi-
dadE PoMBo, cHEfE dE GaBiNETE, cPf: 327.189.502-34, Matrícula fun-
cional Nº. 534231/7, para atender despesas eventuais. Prazo de aplicação 

será de 60 dias, a partir da emissão da ordem bancária.
- Natureza- 339030 ............ r$ 4.000,00
CONCEDER o prazo de 10 dias, após o fim do período de aplicação do supri-
mento para encaminhamento da Prestação de contas à cafiN.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS
Belém, 17 de Março de 2022
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS

Protocolo: 773411

diÁria
.

Portaria N° 128 de 17 de MarÇo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 2021, publica-
ção no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/308161.
r E S o l V E:
coNcEdEr dEZoiTo E MEia diárias, em favor do colaborador Eventu-
al, abaixo identificado, para REALIZAÇÃO DE CARAVANA DE CIDADANIA 
E dirEiToS HUMaNoS, aos municípios de PorTEl/ MElGaÇo/ BaGrE/ 
cUrraliNHo/ SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa/Pa no período de 11 
a 29/03/2022, substituindo a servidora irNaclEi da coSTa PaNToJa, 
Mf 5958687/1 , na PorTaria Nº 113 de 11/03/2022, publicada no doE 
34.891 de 14/03/2022, referente ao Processo 2022/274685.

NoME carGo

EMErSoN dE Sá VilHENa colaborador Eventual

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 
17 dE MarÇo dE 2022
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 773236

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 108/2022-GGP/seJUdH 
Belém, 10 de março 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 2022/276584.
rESolVE:
TraNSfErir, o período de férias do servidor: cláudio da Silva Monteiro, 
matrícula nº 57202242/1, concedido por meio da PorTaria Nº 61/2022-
GGP/SEJUDH – De 08/02/2022, publicado no diário oficial, nº 34.862, - de 
10/02/2022, do período de: 02/03/2022 a 31/03/2022, referente ao exer-
cício 2020, para o período de: 07/03/2022 a 05/04/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 773037
Portaria Nº 109/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 11 de março 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 2022/288493.
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o período de férias do servidor: 
roberto carlos Boa Morte Garcez, matrícula nº 5942345/2, concedido por 
meio da PorTaria Nº 61/2022-GGP/SEJUdH, de 08/02/2022, publicado 
no diário oficial nº 34.862, de 10/02/2022. 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: 773041

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

diÁria
.

Portaria N° 105/2022 – daF/sedeMe - 
BeLÉM, de 17 de MarÇo de 2022.
Nome: aNdErSoN faBio MarGalHo rodriGUES/Matrícula: n° 
5920223/4/cargo: MoToriSTa/origem:Belém-Pa/destino: conceição 
do araguaia, Santa Maria das Barreiras, redenção, Xinguara e água azul 
do Norte-Pa/ Período: 21/03/2022 a 30/03/2022/ diárias: 9,5 (nove e 
meia)/Objetivo: conduzir servidores desta SEDEME, a fim de realizarem 
reuniões com as prefeituras para entenderem o Programa de inclusão 
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Socioeconômico – PIS e receber demandas dos municípios para o desen-
volvimento econômico local.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 772939
Portaria N° 107/2022 - daF/sedeMe  
BeLÉM, 17 de MarÇo de 2022.
Nome: aHiaNa cáSSia dE oliVEira PEdrEira/ Matricula:n°5962601/1/ 
cargo: coordenadora/ origem: Belém-Pa/ destino: Portel-Pa/ Período: 
19/03/2022 a 25/03/2022/ diárias: 6,5 (seis e meia)/objetivo: represen-
tar a SEDEME no evento PARCERIAS PELO PARÁ, a fim de viabilizar parce-
rias que contribuam para o desenvolvimento econômico da região.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 773384
Portaria N° 106/2022 daF/sedeMe  
BeLÉM, de 17 de MarÇo de 2022.
Nome: lUZiaNE SENa aBrEU/ Matricula:n°5946200/3/ cargo: coorde-
nadora/ origem: Belém-Pa/ destino: Portel-Pa/ Período: 19/03/2022 a 
25/03/2022/ diárias: 6,5 (seis e meia)/objetivo: representar a SEdEME 
no evento ParcEriaS PElo Pará, buscando viabilizar parcerias que con-
tribuam para o desenvolvimento da região.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 773330
Portaria N° 108/2022 - daF/sedeMe  
BeLÉM, 17 de MarÇo de 2022.
Nome: GErSoN WaNZEllEr rodriGUES/ Matricula: n° 73504153/2/ car-
go: Gerente/ origem: Belém-Pa/ destino: Portel-Pa/ Período: 21/03/2022 
a 24/03/2022/ diárias: 3,5 (três e meia)/objetivo: representar a SEdEME 
no evento Projeto ParcEriaS PELO PARÁ, a fim de viabilizar parcerias que 
contribuam para o desenvolvimento econômico da região.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 773445

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 25/2022 – GGa/ sedeMe 
Belém, 17 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;
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, o período de gozo de férias 
do servidor MaUro JoSÉ rodriGUES BarBalHo, identidade funcio-
nal nº 31658/4, cargo de dirETor, concedida através da PorTaria Nº 
11/2022 – GGA/SEDEME, de 11/02/2022, publicada no DOE nº 34.864, 
de 14/02/2022, retificada através de errata publicada no DOE nº 34.883, 
Protocolo nº 768433, a partir de 17/03/2022, permanecendo saldo rema-
nescente a ser gozado em momento oportuno.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 773079

oUtras MatÉrias
.

adesÃo a ata de reGistro de PreÇo
Processo Nº 2022/102214 – daF/sedeMe
a Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Ener-
gia – SEDEME , através da Diretoria de Administração e Finanças- DAF, 
Torna pública a adesão à ata de registro de Preço Nº 016/2021, oriundo 
do Pregão Eletrônico SrP Nº 001/2021 da Secretaria de Estado de Plane-
jamento e  administração  - SEPlad, referente ao processo 2021/125346, 
registro de Preços para eventual contratação de Empresa especializada, 
no fornecimento de aparelhos de ar condicionado, juntamente com a ins-
talação, conforme especificações técnicas descritas no edital  relacionado, 
com a empresa r. fiGUEirÓ PErEira & cia lTda - EPP, com o cNPJ: 
09.241.070/0001- 06, de acordo com as necessidades desta Secretaria.
Belém, 16 de março de 2022.
JoSE fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JUNior
Secretário de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia.
SEdEME

Protocolo: 773414

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

coMPaNHia GÁs do ParÁ – GÁs do ParÁ
aviso de Licitação.
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico N º 03/2022.
objeto: contratação de empresa especializada em fornecimento de Es-

tações de Medições (EMEd’s) para Medição de Gás Natural nos postos de 
combustíveis GNV, conforme condições e especificações dos anexos do edital.
abertura: dia 01 de abril de 2022, às 10:00h, no Portal de compras do 
Governo Federal – www.gov.com.br/compras.
Valor Estimado: Sigiloso.
dotação orçamentária: Própria.
informações: o edital com seus elementos constitutivos será fornecido 
gratuitamente, através de download, nos sites www.gov.com.br/compras 
e www.gasdopara.com.br/licitacoes.
Belém/Pa, 17 de março de 2022. Publique-se.
cláudia Bitar de Moraes Barbosa - diretora Presidente

Protocolo: 773212

.

.

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 29/2022, GaB/iMetroPara/
iNMetro, 17 de março de 2022.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado 
do Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doE n° 33.771 de 
02 de janeiro de 2019.
origem: Belém
destino: conceição do araguaia e Parauapebas.
Objetivo: execução de fiscalização/ verificação periódica metrológica em 
instrumentos de pesar e medir.
Servidores: CHRISTIAN ROGÉRIO MARQUES TEIXEIRA / Matrícula: 428 – 
Valor: r$ 1.305,59.
ANDERSON CLEYTON BARBOSA / Matrícula: 253 – Valor: R$ 1.305,59
Período: 29/11 a 04/12/2021 – 5,5 diárias de exercícios anteriores.
ordenadora: rafaela Barata chaves.

Protocolo: 773110

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
a PrESidENTE da JUNTa coMErcial do ESTado do Pará- JUcEPa, 
usando das suas atribuições legais, rESolVE:
art. 1º dESiGNar os servidores abaixo para a função de fiscal e Su-
plente de contrato:

contrato / Portaria Modalidade  Licitação Fornecedor/objeto Fiscal e suplente do contrato

N°35/2021
N°52/2022

Termo de dispensa de 
licitação Nº 17/2021

 

SErViÇo fEdEral dE
ProcESSaMENTo dE dadoS - SErPro
- contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de emissão de 

certificados digitais.

f. igor luiz de andrade Pinto
S. Eliziane de Souza Plácido

art. 2º rEVoGar a PorTaria Nº 160/2021, publicada em 07 de julho de 
2021 no d.o.E nº 34.630, protocolo 676484.
assinatura: 15/03/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ordenadora: cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira - Presidente da JUcEPa

Protocolo: 772947

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 048/2022 de 23/02/2022. Processo nº 
2022/179272. Publicada no doE 34.876 de 25/02/2022. reunião fENaJU. 
onde se lê: conceder aos servidores cilene Moreira Sabino de oliveira, 
3,5 diárias. Leia-se: conceder aos servidores cilene Moreira Sabino de 
oliveira, 2,5 diárias. onde se lê: com saída de Belém no dia 22/03/2022. 
Leia-se: com saída de Belém nos dias 22/03/2022 e 23/03/2022. cilENE 
MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA – Presidente.

Protocolo: 772963

diÁria
.

Portaria Nº 057/2022 de 16.03.2022. art. 1º coNcEdEr 3,5 diá-
rias, para os servidores aiua reis Queiroz, matricula 57225310/1, Geren-
te, alexandre alberto figueiredo rayol, matricula 5964613/1, gerente, e 
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ricardo anísio de Souza lima, matricula 5931928/ 2, assessor regional, 
no valor de r$ 830,83 (oitocentos e trinta reais e oitenta e três centavos) 
cada, os referidos servidores participarão da inauguração da Unidade des-
concentrada no município de redenção, saindo de Belém dia 15/03/2022 e 
retornando dia 18/03/2022. conforme processo nº2022/186114. cilENE 
MorEira SaBiNo dE oliVEira Presidente.

Protocolo: 773118
Portaria Nº 059/2022 de 16.03.2022. art. 1º coNcEdEr à servi-
dora cilene Moreira Sabino de oliveira, Presidente, matricula 5760330/6, 
2,5 (duas e meia) diárias, no valor de r$ 690,17 (Seiscentos e noventa 
reais e dezessete centavos), a referida servidora participará da inaugura-
ção da Unidade desconcentrada no município de redenção/Pa, saindo de 
Belém dia 16/03/2022 e retornando dia 18/03/2022. conforme processo 
nº2022/297969. CILENE MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA – Presidente.

Protocolo: 773073

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

Portaria Nº 020/2022 – 17  de MarÇo 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 para as servidoras abaixo, de acordo com as ba-
ses vigentes, no trecho Belém/Bujaru/Belém, com o objetivo de realizar 
palestra e cadastros a futuros microempreendedores do município acima 
mencionados, através do NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula / cPf cargo Período Nº de diárias
lUZcilENY coSTa aUZiEr 57209489-1 GErENTE rEGioNal 18/03/2022  1/2

aNa TErEZa GaMa dE SoUZa 5953834-1 coordENadora oPEracioNal 18/03/2022 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Tercio Junior Sousa Nogueira
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 773181
Portaria Nº 021/2022 – 17  de MarÇo 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 para as servidoras abaixo, de acordo com as bases 
vigentes, no trecho Belém/Bujaru/Belém, com o objetivo de realizar en-
tregas de cartas de créditos a microempreendedores do município acima 
mencionados, através do NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula / cPf cargo Período Nº de diárias
EriKa PriScila caSTElo TaVarES 5948461-3 GErENTE rEGioNal 18/03/2022 1/2

JacKEliNE YaSMiM NoGUEira SilVa 5930821-2 GErENTE rEGioNal 18/03/2022  1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Tercio Junior Sousa Nogueira
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 773237
Portaria Nº 022/2022 – 17 de MarÇo 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 vi-
gentes, no trecho Belém/Bujaru/Tucuruí/Belém, com o objetivo de realizar 
entrega de cartas de créditos e visitas aos futuros microempreendedores 
dos municípios acima mencionado, do programa NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula/ cPf cargo Período Nº de diárias
TErcio JUNior SoUSa NoGUEira 57199036 dirETor GEral 18 a 20/03/2022 2 1/2

orlaNdo aZEVEdo rEiS NETo 57191916 SEc. dE GaBiNETE 18 a 20/03/2022 2 1/2
ricardo HaMiNTaS MarTiNS PErEira 80846315 GErENTE rEGioNal 18 a 20/03/2022 2 1/2

Marcio TaVarES BraGa JUNior 857.345.512-87 GErENTE rEGioNal 18 a 20/03/2022 2 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
Tercio Junior Sousa Nogueira
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 773383

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

Portaria
.

Portaria Nº. 0224/2022, de 15 de MarÇo de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/

ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo o decreto Estadual Nº 2.168 de 10 de março de 2010, a re-
solução Nº 001 de 16 de março de 2010, o decreto Nº 277 de 02 de dezembro 
de 2011 e a instrução Normativa SEad/dGl Nº 001, de 09 de abril de 2012;
coNSidEraNdo o Memorando nº 011/2022, de 11/03/2022; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2022/292579, de 11/03/2022-coSG/SEdoP.
r E S o l V E:
I – REVOGAR a PORTARIA Nº 144/2020, de 20/02/2020, publicada no DOE 
34.125, de 21/02/2020.
II – DESIGNAR os servidores TERESA CATARINA DA SILVA GASPAR, ocupan-
te do cargo de coordenador, matricula nº 57234851/9, cPf 108.999.602-
00, perfil de HOMOLOGADORA, JEAN MARCELO MORAES BARBOSA JU-
Nior, ocupante do Secretário de diretoria, matrícula nº 5946922/1, cPf 
700.041.172-47, aNilToN Marcio dE SoUZa SaNToS, ocupante do car-
go de coordenador, matrícula nº 57201188/1, cPf 871.517.072-15, ro-
SEaNE loBaTo da coSTa, ocupante do cargo de auxiliar operacional, ma-
trícula nº 57204575/1, CPF 467.862.442-20, perfil de COORDENADORES, 
que ficarão responsáveis pela aquisição de bens e serviços de pequeno 
valor, por intermédio do Sistema de cotação Eletrônica de Preços, para 
os quais não é exigida licitação, com fundamento nos incisos i e ii e pa-
rágrafo único do art. 24 da lei federal 8.666/1993, conforme disposto no 
decreto nº 2.168, de 10/03/2010.
III – Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 773343

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 0225/2022, de 15 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 2022/299696, 
de 14/03/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor oBErlaNdES JÚNior da SilVa coSTa, matrícula 
nº 5946508/1, Cargo/Função: Coordenador, como fiscal do Contrato cele-
brado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEDOP e a Empresa abaixo:

coNTraTo EMPrESa oBJETo

02/2022 lucena infraestrutura Eireli Execução dos Serviços de drenagem e Pavimentação asfáltica de Vias 
urbanas – Regional Guajará II- LOTE 7. 

II – DESIGNAR o servidor WLYELISON BARBOSA CEREJA, matrícula nº 
5951197/2, cargo/função: coordenador de Núcleo, para acompanhar e 
fiscalizar, como suplente, a execução do contrato, acima descrito, nos im-
pedimentos 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: 773347

errata
.

errata 
Na matéria, protocolo nº 756645, publicada no doE nº 34.854, de 
03/02/2022, referente ao convênio nº 26/2022:
oNde se LÊ: doTaÇÃo orÇaMENTária: - PrEfEiTUra dE aNaNiN-
dEUa: 31.01-0031.17.2.292 449051
Leia-se doTaÇÃo orÇaMENTária: - PrEfEiTUra dE aNaNiNdEUa: 
3101 17.512.0012.2503 449051
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 772887

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 006/2022 – cP Nº 18/2021
ParTES:
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
círio construtora e Serviços ltda - Em recuperação Judicial - 
cNPJ nº 08.645.489/0001-60
oBJETo: Execução dos Serviços de drenagem e Pavimentação asfáltica de 
Vias Urbanas em municípios nas regionais que integram o Estado do Pará, 
lote 05 - regionais do Guajará e Marajó.
ViGÊNcia: 18/03/2022 a 18/06/2024
Valor: r$ 53.873.777,83
NoTa dE EMPENHo: Nº 2020NE01760
doTaÇÃo orÇaMENTária:
07.101 15.451.1489.7645 449051 0101/0301
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 17/03/2022
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
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Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
rua domingos Marreiros, 49, sala 911, Umarizal, na cidade de Belém-Pa, 
cEP 66.055-210.
TElEfoNE: (91) 3038-7178

Protocolo: 773403
eXtrato do coNtrato Nº 18/2022 – tP Nº 41/2022
ParTES:
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
  ditron Engenharia e incorporações Eireli - cNPJ 03.832.803/0001-09
oBJETo: Execução dos serviços de revitalização do Ginásio Jarbas Passari-
nho, no município de Viseu, neste estado.
ViGÊNcia: 18/03/2022 a 18/09/2022
Valor: r$ 1.373.321,83
NoTa dE EMPENHo: Nº 2022NE00317
doTaÇÃo orÇaMENTária:
07101 04.8011.1499.7659 449051 0101/0301
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 17/03/2022
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
Estrada do caixa Pará, n° 65, bairro levilândia, cEP 67.015-520, na cidade 
de ananindeua, neste Estado.
TElEfoNE: (91) 3237-7788

Protocolo: 773401

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo cooPeraÇÃo tecNica Nº 04/2022
Partes:
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa – CNPJ 04.873.600/0001-15
objeto: realização de etapas técnicas destinadas à concepção do Plano 
Municipal de Saneamento Básico.
Vigência: 15/03/2022 a 15/03/2023
foro: comarca de augusto corrêa.
data da assinatura: 15/03/2022
responsável pela Entidade: francisco Edinaldo Queiroz de oliveira.
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 772898

.

.

aPostiLaMeNto
.

2º terMo de aPostiLaMeNto
contrato: 31/2019 – cP nº 02/2019 - Execução dos serviços de dre-
nagem e pavimentação asfáltica de vias urbanas na região de integração 
do rio capim - lote 06.
Justificativa: Reajustar os valores do Instrumento original, cfe. art. 65, § 
8º da lei nº 8.666/93
Percentual do reajuste: 22,2142%
Período de execução: 10/09/2021 a 09/09/2022
dotação orçamentária: 07101.15.451.1489.7645 449051 0101/0301
data de assinatura: 17/03/2022
contratada: lucena infraestrutura Eireli
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 773436

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio Nº 14/2022
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Muaná – CNPJ 05.105.200/0001-22
objeto: construção de orla em concreto armado, no Município de Muaná, 
Neste Estado.
Vigência: 18/03/2022 a 18/07/2023
Valor Global: r$ 4.754.753,57
dotação orçamentária:
-SEdoP: 07101 15.695.1498.7658 444042 0101/0301
Nota de Empenho: 2022NE00476
-PrEfEiTUra dE MUaNá
0707 15.451.0039.1004 449051 1500/1701
foro: Belém
data da assinatura: 17/03/2022
responsável pela Entidade recebedora dos recursos:
Eder azevedo Magalhães
ordenador responsável
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 773351

.

.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 043/2022 - Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias,
r E S o l V E:
1. diSPENSar a Sra. NaWal MarGalHo BaNNa, matrícula nº 5954704/1 da 
Função em Comissão de Chefe da Assessoria de Licitações e Contratos – ASLIC.
2. dESiGNar a aludida Sra. para assumir a função em comissão de as-
sessor de Diretoria, a contar de 21.02.2022, atribuindo-lhe a gratificação 
inerente a esta função.
3. TORNAR sem efeito a PORTARIA Nº 028/2022 – PRESI, de 18.02.2022.
4. Esta Portaria entra em vigor a contar de 21.02.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 17 de março de 2022.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 773424
Portaria N.º 044/2022 - Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias,
r E S o l V E:
1. dESiGNar a Sra. cliVia laiS BorGES MorEira BarlETa, cPf nº 
245.262-41 para assumir a função em comissão de assessor Técnico, 
atribuindo-lhe a gratificação inerente a esta Função.
2. TorNar sem efeito a PorTaria Nº 041/2022-PrESi, de 16/03/2022.
3. ESTa Portaria entra em vigor a contar de 21.03.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 17 de março de 2022.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 773430

.

.

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

Portaria Nº 158 de 17 de MarÇo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2022/275204.
r E S o l V E:
caNcElar a PorTaria Nº 125, de 09/03/2022, publicada no doE nº 34.887, 
de 10/03/2022, que concedeu 01 e 1/2 (uma e meia) diárias à servidora 
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES, identidade funcional n° 57176393/3, 
ocupante do cargo de Secretária adjunta, lotada na SEcad, para viagem ao 
município de Salvaterra-Pa, no período de 12/03 a 13/03/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 17 de março de 2022.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 773196
Portaria Nº 159 de 17 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 processo nº 2022/308609.
r E S o l V E:
I – Autorizar o servidor JOSÉ PEREIRA E SILVA NETO, Identidade Funcio-
nal nº 5905193/2, ocupante do cargo de Gerente, lotado na diretoria de 
Educação Superior, Profissional e Tecnológica – DETEC, a viajar a Brasília-
DF, no período de 20 a 21/03/2022, a fim de participar de reuniões com 
setores e dirigentes no Ministério da Educação.
II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diárias ao Servidor da dETEc, que se deslocará 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 17 de março de 2022.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 773201
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Portaria Nº 157 de 17 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 processo nº 2022/314592;
r E S o l V E:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, a partir de 17/03/2022, o gozo 
de férias da servidora MÔNica alMEida TENÓrio, identidade funcional nº 
5947381/1, ocupante do cargo de Gerente, GEP-daS-011.3, lotada na Secre-
taria adjunta - SEcad, referente ao exercício 2021/2022, concedido anterior-
mente, no período de 03/03/2022 a 01/04/2022, através da PorTaria Nº 
052 de 02/02/2022, publicada no doE nº 34.854 do dia 03/02/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 17 de março de 2022.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 773114

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 160 de 17 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 processo nº 2022/312987.
r E S o l V E:
I – Autorizar a Bolsista do PRONATEC TAMISI MATOS OLIVEIRA, CPF nº 
947.289.842-49, lotada na Diretoria de Educação Superior, Profissional e Tec-
nológica – DETEC, a viajar a Brasília-DF, no período de 20 a 21/03/2022, a fim 
de participar de reuniões com setores e dirigentes no Ministério da Educação.
II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diárias à Bolsista do ProNaTEc, que se deslocará 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 17 de março de 2022.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 773247
Portaria Nº 161 de 17 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 processo nº 2022/313439.
r E S o l V E:
I – Autorizar o Bolsista do PRONATEC MARCELINO DA SILVA COELHO, 
cPf nº 587.862.282-34, lotado na diretoria de Educação Superior, Pro-
fissional e Tecnológica – DETEC, a viajar a Brasília-DF, no período de 20 a 
21/03/2022, a fim de participar de reuniões com setores e dirigentes no 
Ministério da Educação.
II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diárias ao Bolsista do ProNaTEc, que se deslocará 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 17 de março de 2022.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 773255
Portaria Nº 162 de 17 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 processo nº 2022/309170.
r E S o l V E:
I – Autorizar a Bolsista do PRONATEC MARIA BEATRIZ MANDELERT PADO-
VaNi, cPf Nº 068.531.418-90, lotada na diretoria de Educação Superior, 
Profissional e Tecnológica – DETEC, a viajar a Brasília-DF, no período de 20 
a 21/03/2022, a fim de participar de reuniões com setores e dirigentes no 
Ministério da Educação.
II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diárias à Bolsista do ProNaTEc, que se deslocará 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 17 de março de 2022.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 773269

.

.

oUtras MatÉrias
.

torNar seM eFeito
TORNAR SEM EFEITO a publicação do Diário Oficial do Estado 
nº 34.894, de 16/03/2022, do protocolo nº 771672, de Extrato de 
Termo de Concessão de Bolsa de Incentivo do Programa Pará Profissional, 
por meio do edital 007/2021 – SECTET, Edital de credenciamento de profis-
sionais especializados para instrutória, coordenação e apoio às atividades 
administrativas para atendimento às demandas do programa Pará Profis-
sional, sem geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará, por de-
sistência do credenciado, tornando-o assim descredenciado neste processo:

NoME: PaUlo aNdrEY lorEdo aSSUNÇÃo
Esta publicação tem efeito retroativo á data de assinatura do Termo de 
concessão de Bolsa: 14.03.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 17 de março de 2022.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 773374

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 045/2022 – dirad/FaPesPa, de 18 de Março de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo com fundamento no § 2º do art.10 c/c § 8 
do art. 29 da instrução Normativa n° 1 do Ministério da Economia, de 04 
de Abril de 2019, publicada no Diário Oficial da União, em 05/04/2019, 
que dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da 
informação e comunicação-Tic;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/196913;
coNSidEraNdo a autorização do diretor Presidente da faPESPa, para a 
referida contratação;
CONSIDERANDO a PORTARIA Nº 065/2022 – GABINETE, 03 de março de 
2022, a qual resolve EXoNErar o servidor PaTricK doS rEiS do cargo em 
comissão assessor, código GEP-daS-11.3, este antigo integrante adminis-
trativo do referido processo de aquisição, e NoMEar carloS YUJi SilVa 
SEKi para exercer o cargo em comissão assessor, código GEP-daS-11.3.
rESolVE:
art. 1º - instituir a equipe de Planejamento da contratação, composta 
pelos servidores abaixo enumerados, para realizar todas as atividades das 
etapas de Planejamento da contratação, bem como acompanhar e apoiar 
a fase de seleção dos fornecedores quando solicitado pelas áreas respon-
sáveis do processo n° 2022/196913, cujo objeto trata da aquisição 120 
unidades de coMPUTadorES dESKToP; 90 unidades de NoBrEaK; 10 
unidades de SWiTcH GErENciáVEl; 50 unidades de TEclado; e 50 uni-
dades de MoUSE, voltados para modernização da faPESPa;
integrante requisitante: Jéssica Guedes Monteiro
cargo: assessora
lotação: Ti/GaBiNETE
Matrícula: 5964139
integrante Técnico: andrey antony da cunha
cargo: assistente de informática
lotação: Ti/GaBiNETE
Matrícula: 5930505/2
integrante administrativo: carlos Yuji Silva Seki
cargo: assessor
lotação: dirad/faPESPa
Matrícula: 5952284
art. 2º - a equipe de Planejamento da Contratação ficará automatica-
mente destituída no momento da assinatura do contrato decorrente do 
processo n° 2022/196913, nos termos §8°, do art. 29 da i.N n°01, do 
Ministério da Economia.
REGISTRE–SE, PUBLIQUE-SE E cUMPra-SE.
diretoria administrativa, 18 de Março de 2021.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo da faPESPa

Protocolo: 773316

.

.

diÁria
.

Portaria N° 043/2022 – dirad/FaPesPa, de 17 de Março de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram confe-
ridas pela PORTARIA Nº 074/2021– GABINETE/FAPESPA, publicada no DOE 
nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, 
de 24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Memorando nº 055/2022 - GaBiNETE/faPESPa, 
de 16 de Março de 2022,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/309798;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 4 e ½ (quatro e 
meia) diárias ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme 
a seguir discriminado:
NoME: rENaTo da SilVa BaNdEira
MaTrÍcUla: 5961236/ 1
carGo: TEcNico EM GESTÃo dE dESENVolViMENTo ciENcia TEcNoloGia.
TraJETo: Belém-Pa/Santarém-Pa//itaituba-Pa/Belém-Pa.
PErÍodo: 28/03/2022 a 01/04/2022
QUaNTidadE: 04 e 1/2 (Quatro e Meia) diárias
oBJETiVo: Participar do projeto centelha 2.
Registre–se, Publique-se e Cumpra-se.
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Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas – FAPESPA.
Belém (Pa), 17 de Março de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 772906
Portaria N° 044/2022 – dirad/FaPesPa, de 17 de Março de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram con-
feridas pela PORTARIA Nº 074/2021 – GABINETE/FAPESPA, publicada no 
doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, 
de 24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Memorando nº 028/2022 - GaBiNETE/faPESPa, 
de 11 de Março de 2022,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/289295;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 5 e ½ (cinco e 
meia) diárias a servidora abaixo relacionado, que se deslocará conforme 
a seguir discriminado:
NoME: MaGda TorrES BalloUT
MaTrÍcUla: 54565764/ 4
carGo: dirETora dE oPEraÇÕES TEcNicaS.
TraJETo: Belém-Pa/castanhal-Pa/Bragança-Pa/Paragominas-Pa/Belém-Pa.
PErÍodo: 21/03/2022 a 26/03/2022
QUaNTidadE: 05 e 1/2 (cinco e Meia) diárias
oBJETiVo: Participar do programa centelha 2.
Registre–se, Publique-se e Cumpra-se.
Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas – FAPESPA.
Belém (Pa), 17 de Março de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 773033

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 085/2022 – GaBiNete, de 17 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: 
conceder férias regulamentares ao servidor da fundação amazônia de am-
paro a Estudos e Pesquisas - faPESPa, conforme abaixo:

Matrícula Nome Período aquisitivo Gozo
5918327/1 ricardo ViaNa PErEira 22/04/2019 a 21/04/2020 18/03/2022 a 16/04/2022

Registre–se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 17 de Março de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 773149

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a matéria publicada no doe nº 34.896 de 17 
de março de 2022, página 115, protocolo 772566, referentes aos Ter-
mos de outorga nº 025/2022, nº 026/2022 e nº 034/2022, dos Processos 
nº 2022/248160, nº 2022/248507 e nº 2022/265982.

Protocolo: 773154

.

.

oUtras MatÉrias
.

cHaMada Nº 002/2022 - aPoio À reaLiZaÇÃo de eVeNtos 
cieNtÍFicos, tecNoLÓGicos e de iNoVaÇÃo.
o Governo do Estado, por intermédio da fundação amazônia de amparo 
a Estudos e Pesquisas – Fapespa, atendendo à orientação programática 
da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e 
Tecnológica – SECTET, torna pública a presente Chamada e convida os in-
teressados a apresentarem propostas de eventos científicos, tecnológicos 
e de inovação, que guardem relação com temas relevantes para o desen-
volvimento do estado do Pará.
Período de Submissão: o prazo para inscrição das propostas do programa 
ficará aberto do dia 04 de abril a 30 de setembro de 2022.
as inscrições deverão ser feitas, exclusivamente, por meio do formulário eletrô-
nico (Google forms), disponível no link https://forms.gle/sWdEYx5gGBsir2yTa.
o texto da chamada nº 002/2021 encontra-se publicado na íntegra no sítio 
da faPESPa: www.fapespa.pa.gov.br

Protocolo: 773090
cHaMada Nº 001/2022 - Programa Nacional de apoio à Geração de 
Empreendimentos inovadores - Programa centelha 2 - Pa.
o Governo do Estado, por intermédio da fundação amazônia de amparo 
a Estudos e Pesquisas – Fapespa, atendendo à orientação programática 
da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional 
e Tecnológica – SECTET, no âmbito do convênio n.º 01.20.0270.00 e do 
contrato n.º 03.20.0271.00, torna pública a presente chamada e convida 
os interessados a apresentarem propostas de inovação para obtenção de 
apoio financeiro na forma de subvenção econômica e Bolsas de Fomento 
Tecnológico e Extensão inovadora.

Período de Submissão: o prazo para inscrição das propostas do programa 
ficará aberto do dia 17 de março até às 18 horas do dia 16 de maio de 2022.
as inscrições deverão ser feitas, exclusivamente, por meio do site https://
pa2.programacentelha.com.br.
o texto da chamada nº 001/2022 encontra-se publicado na íntegra no sítio 
da faPESPa: www.fapespa.pa.gov.br

Protocolo: 773313

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

errata
.

errata
errata do 2º termo aditivo nº 023/2020 ao processo 2020/179344, 
Protocolo nº 766335, publicada no doE nº 34.878 de 02 de Março de 2022, 
a qual não tem dotação orçamentaria.
acrEScENTar doTaÇao orÇaMENTaria:
funcional Programática: 08101.27.812.1499.8317c fonte de recursos: 
0101000000 Elemento de despesa: 339030 Pi: 2080008317c 
Valor: r$ 200.300,00
funcional Programática: 08101.27.812.1499.8321c fonte de recursos: 
0101000000 Elemento de despesa: 339030 Pi: 2080008321c 
Valor: r$ 70.000,00
funcional Programática: 08101.27.812.1499.8322c fonte de recursos: 
0101000000 Elemento de despesa: 339030 Pi: 2080008322c 
Valor: r$ 2.000,00
Valor total: r$ 272.300,00
17 de Março de 2022

Protocolo: 773307

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 012/2021-seeL
ProcESSo adMiNiSTraTiVo N° 2021/88107
cláUSUla PriMEira - do oBJETo do coNTraTo oriGiNário
o contrato n° 012/2021-SEEl o presente contrato tem como objeto o 
forNEciMENTo dE áGUa MiNEral NaTUral, em conformidade com as 
especificações, qualidade e condições gerais estabelecidas no Termo de 
Referência nos quantitativos e especificações estabelecidos na dispensa 
licitação nº 002/2021-SEEL a fim de atender as necessidades da Secretaria 
de Estado de Esporte e lazer.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO DO PRESENTE ADITIVO
2.1 – O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigên-
cia do contrato, por mais 12 (doze) meses de execução do objeto.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.122.1297.8338c fonte de recursos: 
0101000000 Elemento de despesa: 339030 
ação: 184339 Pi: 4120008338c
Valor: Valor: r$ 16.430,00
aSSiNaTUra: 08/03/2022
ViGÊNcia: 08/03/2022 a 08/03/2023
coNTraTada: aNdrÉ lUiZ TaVarES da SilVa, 
inscrito no cPf 741.227.542-91
ordENador dE dESPESa: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 773220

.

.

secretaria de estado
de tUrisMo

.

terceiro terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 04/2020
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO – SETUR, 
cNPJ/Mf nº 15.488.858/0001-14, EXEcUTiVa
SErVicoS TEcNicoS ESPEcialiZadoS lTda, cNPJ: 06.336.443/0001-34
oBJETo: Prorrogação da vigência do contrato original por mais 6 (seis) meses.
ViGÊNcia: 18/03/2022 a 18/09/2022
Funcional Programática: 23.695.1498.7658 – Implantação de equipa-
mentos turísticos; PI:2070007658C 23.363.1501.7662 – Realização de 
parcerias interinstitucionais; PI:1010007662C 23.122.1297.8338 – Manu-
tenção das ações administrativas; PI:4120008338C 23.695.1498.8379 – 
apoio a gestão municipal do turismo; Pi:2070008379c 23.695.1498.8383 
– Promoção e divulgação de produtos turísticos; PI:2070008383C 
23.363.1501.8507 – Qualificação profissional às potencialidades locais; 
PI:1010008507C 23.695.1498.8790 – Realização de estudos e pesquisas 
regional, nacional e internacional; Pi:2070008790c; 23.695.1498.8791 
– Apoio técnico a estruturação de produtos turísticos; PI:2070008791C 
23..695.1498.8792 – Qualificação/Capacitação dos prestadores de servi-
ços turísticos; Pi:2070008792c 23.695.1498.8793 – Manutenção de equi-
pamentos turísticos; PI:2070008793C 23.128.1508.8887 – Capacitação de 
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agentes públicos Pi:4120008887c;
Natureza da despesa:339039 (Serv. de terceiros Pessoa Jurídica);
Fonte: 0101000000 – Recursos do tesouro.
daTa da aSSiNaTUra: 17/03/2022
ordENador rESPoNSáVEl: 
aNdrÉ orENGEl diaS, Secretário de Estado de Turismo

Protocolo: 773061

.

.

diÁria
.

Portaria 168/GePs/setUr de 17 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/298966; rESolVE: conce-
der 5 e ½ (cinco e meia) diária ao servidor UlTiMo aUGUSTo corrEa dE 
MiraNda, mat. 5589514-1, Téc. de Planejamento e Gestão em Turismo
oBJETiVo: instrução do curso “condutores de Trilhas e caminhadas”, que 
será realizado pela SETUr através da GQPr. dESTiNo: Paragominas/Pa. PE-
rÍodo: 20 a 25/03/2022. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 773317

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 18/2022/GaB/dPG, de 16 de MarÇo de 2022.
instituir a comissão Especial para apoiar o Presidente da comissão do V 
concurso Público para ingresso na carreira de defensor Público Substituto 
do Estado do Pará na aferição da condição de negro, quilombola ou indígena, 
nos termos do §9º e §10, do artigo 2º da resolução cSdP nº 260/2018.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, V, da lei complementar n° 054, de 7 de 
fevereiro de 2006; considerando que a resolução cSdP nº 260/2018 es-
tabelece, no âmbito da defensoria Pública do Pará, o sistema de ações 
afirmativas étnico-raciais nos concursos públicos de ingresso na carreira 
de defensores Públicos, servidores e estagiários e dispõe que será formada 
uma comissão Especial para apoiar o Presidente da comissão do concurso 
na aferição da condição de negro, quilombola ou indígena, nos termos do 
§9º e §10, do artigo 2º, da referida resolução; considerando o que consta 
no Processo administrativo Eletrônico nº 2021/261999; rESolVE:
art. 1º instituir a comissão Especial para apoiar o Presidente da comissão 
do V concurso Público para ingresso na carreira de defensor Público Subs-
tituto do Estado do Pará na aferição da condição de negro, quilombola ou indí-
gena, nos termos do §9º e §10, do artigo 2º da resolução cSdP nº 260/2018.
art. 2º designar, sem prejuízo de suas atribuições ordinárias, roSEMarY 
doS rEiS SilVa, defensora Pública, id funcional nº 5110610, fElicia 
MarQUES fiUZa NUNES, defensora Pública representante do Núcleo de 
defesa dos direitos Humanos da defensoria Pública do Estado, id funcio-
nal nº 55588700, NorMa MiraNda BarBoSa, ouvidora-Geral da defensoria 
Pública do Estado do Pará, id funcional nº 5573858, VaNESSa criSTiNE 
SoUZa dE SoUSa, Servidora Pública representante da fundação Nacional 
do Índio (fUNai), cPf nº 012.772.592-08 e NaZarÉ do Socorro loUro 
NoGUEira, analista de defensoria Pública a representante da Gerência de 
Gestão de Pessoas da defensoria Pública, id funcional nº 5962462 para, sob 
presidência da primeira, integrarem a comissão de que trata esta Portaria.
art. 3º convocar as integrantes da comissão de que trata esta Portaria, 
conforme o artigo anterior, para estarem presentes no Edifício Sede da de-
fensoria Pública do Estado do Pará, localizado na Travessa Padre Prudêncio, 
nº 154, Bairro campina, Belém/Pa, no dia 20 de março de 2022, às 7h30.
art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 773417

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 005/2022
coNtrato Nº: 055/2017
Processo Nº: 2017/142.363- dP/Pa
ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e 
a empresa TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 
03.506.307/0001-57. oBJETo: constitui objeto do presente instrumento a 
alteração quantitativa do contrato nº 055/2017, relativo à PrESTaÇÃo dE 
SErViÇoS dE SiSTEMa GESTÃo dE aBaSTEciMENTo dE coMBUSTÍVEl 
para atender as demandas da defensoria Pública do Estado do Pará, com 
fundamento no art. 65, i, b, c/c o art. 58, i, da lei nº 8.666/93, para me-
lhor adequação às finalidades de interesse público, em razão do acrescido 
em r$ 87.500,00 (oitenta e sete mil e quinhentos reais), como previsto na 
cláusula décima Quinta do contrato original. o contrato ora aditado teve 
o valor acrescido em r$ 87.500,00 (oitenta e sete mil e quinhentos reais), 
dentro do limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato, na forma do §1º do art. 65, da lei Nº 8.666/93. o acréscimo 
do objeto contratual resultará na alteração no valor global do contrato, 
passando para o valor global de r$ 437.500,00 (quatrocentos e trinta e 
sete mil e quinhentos reais).

doTaÇÃo orÇaMENTária: 
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8458 Elemento de despesa: 
339030 fonte: 0101 Plano interno (Pi): 1050008458c GP. Pará: 273593.
data de assinatura: 14/03/2022.
FORO: Justiça Estadual do Pará – Comarca de Belém
rESPoNSáVEiS da coNTraTada: lUciaNo rodriGo WElaNd. 
cPf: 952.835.520-04. E lEidiaNE caroliNE oNGaraTTo. cPf/Mf: 
018.657.630-71. ENdErEÇo da EMPrESa: rua Machado de assis nº 50, 
Santa lúcia, campo Bom/rS, cEP: 93. 700-0000.
ORDENADOR: JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO – 
defensor Público Geral.

Protocolo: 772927

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: PreGÃo eLetrÔNico srP, JULGaMeNto: MeNor 
PreÇo Por iteM.
Número: 004/2022-dPe/Pa
Processo nº: 2022/126258-dPE/Pa.
objeto: o objeto da presente licitação é o registro de preços para aquisi-
ção de envelopes, caixas de papelão e capas de processo, em quantidades 
e especificações técnicas definidas neste Termo de Referência, a fim de se-
rem utilizados para atender as demandas das unidades administrativas da 
região metropolitana e interior da Defensoria Pública do Estado do Pará – 
dPE, conforme condições e exigências constantes no Edital e seus anexos.
Entrega do Edital: www.gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.br 
ou ainda na defensoria Pública do Estado do Pará sito a rua Padre Pru-
dêncio nº. 154, 2º andar - CLCC, Campina, Belém – Pará, isento de qualquer 
taxa, mediante a gravação em mídia digital, fornecida pela empresa interes-
sada ou por meio de solicitação via e-mail: licitação@defensoria.pa.def.br.
Edital a partir de:18/03/2022. local de abertura: www.gov.br/compras. 
data da abertura: 30/03/2022 Hora da abertura: 10h00min (Horário de 
Brasília). responsável pelo certame: Eduardo Tathuhiro Nakata. ordena-
dor: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo. 
defensor Público-Geral do Estado do Pará.

Protocolo: 773388

.

.

diÁria
.

Portaria 181/2022 - da,17/03/2022. 
conceder 4 + 1\2, diária(s) ao Servidor EVaNdro SilVa MaToS, matrícula 
57201686, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSor PÚBlico 
Márcio da SilVa crUZ. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a ViGia, período 14/02/2022 
a 18/02/2022. Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mô-
nica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 773217
Portaria 180/2022 - da,17/03/2022. 
conceder 4 + 1\2, 4 + 1\2, diária(s) ao Servidor EVaNdro SilVa MaToS, 
matrícula 57201686, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSor 
PÚBlico Márcio da SilVa crUZ. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a MoJU, perío-
do 07/02/2022 a 11/02/2022, 21/02/2022 a 25/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 773214
Portaria 178/2022 - da,17/03/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) aos Servidores GaBriEla MacHado Mora-
ES dE SoUZa, matrícula 5897040/3, cargo aSSESSora JUrÍdica dE 
dEfENSoria, VicTor dE BarroS rEiS, matrícula 5950970, cargo aS-
SESSor JUrÍdico dE dEfENSoria, fáBio da SilVa alMEida, matrícula 
57234555, cargo MoToriSTa, objetivo cidadaNia No cárcErE funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de BElEM a aBaETETUBa, período 21/02/2022 a 23/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 773200
Portaria 179/2022 - da,17/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor MaXiMiaNo SoUTo aMado 
NETo, matrícula 55585587, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir oS 
dEfENSorES daVid oliVEira, fláVio caNcEla E EliaNa MaGNo G. 
coSTa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, período 27/01/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 773206
Portaria 177/2022 - da,17/03/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) aos Servidores GaBriEla MacHado MoraES 
dE SoUZa, matrícula 5897040/3, cargo aSSESSora JUrÍdica dE dEfEN-
Soria, VicTor dE BarroS rEiS, matrícula 5950970, cargo aSSESSor 
JUrÍdico dE dEfENSoria, objetivo cidadaNia No cárcErE. fundamen-
to legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de BElEM a alTaMira, período 01/02/2022 a 03/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 773183
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Portaria 175/2022 - da,17/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia) diária(s) ao Servidor Jo-
aNES BarroS caldaS, matrícula 572017191, cargo TÉcNico dE dE-
fENSoria PÚBlica a, objetivo orGaNiZaÇÃo da SEdE do NÚclEo 
METroPoliTaNo dE aNaNiNdEUa Para iNaUGUraÇÃo coM aS alTE-
raÇÕES do aTENdiMENTo criMiNal, ViTiMaS dE ViolÊNcia doMÉS-
Tica E criaNÇaS E adolEScENTES. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, 
período 25/01/2022, 26/01/2022 e 27/01/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 773156
Portaria 176/2022 - da,17/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores aNa criSTiNa 
MorENo fUrTado, matrícula 5463870-2, cargo aNaliSTa dE dEfENSo-
ria PÚBlica a, JoSE Maria doS SaNToS lEiTE, matrícula 57211801, 
cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo TÉcNico aoS 
adolEScENTES cUSTodiadoS EM UNidadE SocioEdUcaTiVa - UaSE 
aNaNiNdEUa ii - ciJaM. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolu-
ção cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, perío-
do 23/02/2022 e 24/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 773166
Portaria 168/2022 - da,16/03/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor dioGo MarcEll SilVa NaSci-
MENTo ElUaN, matrícula 57227857, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo 
JUrÍdico. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de ParaGoMiNaS a UliaNÓPoliS, período 20/01/2022 
a 21/01/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 773115
Portaria 170/2022 - da,16/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor aNdrÉ oliVEira Bordalo, 
matrícula 80845355, cargo ENGENHEiro ciVil, objetivo rEaliZar ViS-
Toria TÉcNica No PrÉdio da dEfENSoria EM MariTUBa. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BE-
lEM a MariTUBa, período 20/01/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 773122
Portaria 171/2022 - da,16/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores raiMUNdo NoNaTo fEr-
rEira JaNaU, matrícula 32052151, cargo MoToriSTa, aNTÔNio aUGUS-
To SoarES dE oliVEira, matrícula 57201147, cargo aNaliSTa dE dE-
fENSoria PÚBlica a, objetivo rEaliZaÇÃo dE ViSToria TEcNica NoS 
PrEdioS ciVEl E criMMiNal dE aNaNiNdEUa. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a aNa-
NiNdEUa, período 24/01/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 773124
Portaria 173/2022 - da,17/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores MaUro roBErTo da 
cUNHa, matrícula 57201194-2, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBli-
ca a, WElliNGToN raiMUNdo TaVarES da SilVa, matrícula 54190627-
2, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar ViSToria TEcNica E fiScali-
ZaÇÃo dE oBra No NoVo PrEdio da dEfENSoria dE caSTaNHal. fun-
damento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-
se de BElEM a caSTaNHal, período 08/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 773135
Portaria 172/2022 - da,16/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor aNdrÉ oliVEira Bordalo, 
matrícula 80845355, cargo ENGENHEiro ciVil, objetivo rEaliZar ViS-
Toria TEcNica NoS PrEdioS ciVil E criMiNal dE aNaNiNdEUa. fun-
damento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-
se de BElEM a aNaNiNdEUa, período 02/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 773127
Portaria 174/2022 - da,17/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores aNTÔNio aUGUSTo Soa-
rES dE oliVEira, matrícula 57201147, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria 
PÚBlica a, JoSE Maria doS SaNToS lEiTE, matrícula 57211801, cargo 
MoToriSTa, objetivo rEaliZar ViSToria TEcNica E fiScaliZaÇÃo da 
oBra do NoVo PrEdio da dEfENSoria PUBlica dE caSTaNHal. fun-
damento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-
se de BElEM a caSTaNHal, período 16/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 773140
Portaria 182/2022 - da,17/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores JUlia TaMirES fEiToSa da 
SilVa, matrícula 5897754, cargo SEcrETaria dE NÚclEo do iNTErior, 
MaXiMiaNo SoUTo aMado NETo, matrícula 55585587, cargo MoToriS-
Ta, objetivo ParTiciPar do EVENTo “dia d da dEfENSoria PÚBlica” fun-

damento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-
se de BElEM a caSTaNHal, período 12/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 773223
Portaria 183/2022 - da,17/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores daNiEla rodriGUES oli-
VEira, matrícula 5906666/1, cargo aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSo-
ria, claUdiVaN BarroS doS rEiS, matrícula 20463, cargo MoToriSTa, 
objetivo rEaliZar aTENdiMENTo ao PÚBlico. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de MaraBá a BoM 
JESUS do TocaNTiNS, período 18/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 773399
Portaria 189/2022 - da,17/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor ValdEMi SoarES dE oli-
VEira, matrícula 57213154, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dE-
fENSora PÚBlica aNdrEia MacEdo BarrETo. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de caSTaNHal a 
MoSQUEiro, período 07/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 773422
Portaria 184/2022 - da,17/03/2022. 
conceder 4 + 1\2, diária(s) ao defensor JoaQUiM aZEVEdo liMa filHo, 
matrícula 57234668/ 1, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. fundamento le-
gal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de caS-
TaNHal a iGaraPÉ-aÇU, período 21/02/2022 a 25/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 773405
Portaria 191/2022 - da,17/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor ValdEMi SoarES dE oli-
VEira, matrícula 57213154, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dE-
fENSora PÚBlica aNdrEia MacEdo BarrETo. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de caSTaNHal a 
SÃo caETaNo dE odiVElaS, período 27/01/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 773428
Portaria 190/2022 - da,17/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor ValdEMi SoarES dE oli-
VEira, matrícula 57213154, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dE-
fENSora PÚBlica aNdrEia MacEdo BarrETo. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de caSTaNHal a 
MoSQUEiro, período 28/01/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 773425
Portaria 192/2022 - da,17/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) à defensora KEYla carValHo 
alBUQUErQUE V. dE oliVEira, matrícula 55589083/1, objetivo rEali-
Zar aTENdiMENTo JUrÍdico aoS adolEScENTES cUSTodiadoS EM 
UNidadE SocioEdUcaTiVa - cESEf / cEfiP - aNaNiNdEUa fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BE-
lEM a aNaNiNdEUa, período 01/02/2022 e 02/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 773435

.

.

JUdiciÁrio
.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
rePUBLicaÇÃo de aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 016/tJPa/2022
oBJETo: o objeto do presente pregão eletrônico é a contratação de empre-
sa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automo-
tores com e sem condutor. SESSÃo PÚBlica: 30/03/2022, às 10h00min, 
horário de Brasília, no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br. 
UaSG do TJ/Pa: 925942. Edital disponível em: www.gov.br/compras/pt-br 
e  www.tjpa.jus.br. informações pelo telefone (91)3205-3206, (91) 3205-
3257 ou e-mail licitacao@tjpa.jus.br. Belém, 17 de março de 2022. Serviço 
de licitação do TJPa.

Protocolo: 772944
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triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 38.226, de 16 de MarÇo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
considerando o Memorando nº 007/2022-Gcfr protocolizado sob o Expe-
diente nº 004073/2022;
r E S o l V E:
NoMEar Maria do carMo da SilVa GoMES dE oliVEira E SoUSa, para exercer 
o cargo em comissão de assessor Técnico NS-02, a partir de 14-03-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 773161
Portaria Nº 38.225 de 16 de MarÇo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
CONSIDERANDO o Memorando nº 007/2022 – GAB. COIT, protocolizado 
sob o Expediente nº 004534/2022,
r E S o l V E:
diSPENSar a servidora JaNaÍNa BrElaZ da rocHa BaSToS cHaVES, au-
ditor de Controle Externo, matrícula nº 0101527, da função gratificada de 
controladora da 6ª controladoria de conta de Gestão, a partir de 16-03-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 773148
Portaria Nº 38.229, de 16 de MarÇo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso i da lei nº 8.037, de 05-
09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de 08-09-2014;
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 8º, 11 e 12 da resolução nº 
18.768/2015,
coNSidEraNdo o Parecer da comissão Permanente de avaliação de de-
sempenho nº 264/2022, anexo ao Expediente nº 004382/2022;
r E S o l V E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
funcional Horizontal por antiguidade, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrí-
cula

Nome

eNQUadraMeNto atUaL
ProGressÃo FUNcioNaL Ho-

riZoNtaL Por aNtiGUidade
a contar 

de:cargo atual cl Nv
cargo enqua-
dramento

cl Nv

0101052
JoSÉ daNiEl 

QUEiroZ BriTo

auditor de 
controle Externo
-Engenharia civil 

TcE-cT-603

B 01

auditor de 
controle Externo
-Engenharia civil 

TcE-cT-603

B 02 05/03/2022

Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 773185
Portaria Nº 38.230, de 17 de MarÇo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições;
CONSIDERANDO o Memorando nº 016/2022 – GAB/CSDM, protocolizado 
sob o Expediente nº 004680/2022.
r E S o l V E:
i - diSPENSar a servidora WilliaNa raTSUNNE da SilVa SHiraSU, au-
ditor de Controle Externo, matrícula nº 0101585, da função gratificada de 
Gerente de fiscalização, a partir de 14-03-2022.
II - DESIGNAR a referida servidora para exercer a função gratificada de As-
sistente de conselheiro Substituto no Gabinete do conselheiro Substituto 
daniel Mello, a partir de 14-03-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 773190
Portaria Nº 38.228, de 16 de MarÇo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso i da lei nº 8.037, de 05-
09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de 08-09-2014;
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 8º, 11 e 12 da resolução nº 
18.768/2015,
coNSidEraNdo o Parecer da comissão Permanente de avaliação de de-
sempenho nº 259/2022, anexo ao Expediente nº 003701/2022;
r E S o l V E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
funcional Horizontal por Merecimento, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrí-
cula

Nome
eNQUadraMeNto atUaL

ProGressÃo FUNcioNaL Ho-
riZoNtaL Por MereciMeNto

a contar de:
cargo atual cl Nv

cargo enqua-
dramento

cl Nv

0100322
raiMUNdo SÉr-

Gio doS SaNToS 
MaGalHÃES

Motorista –TCE – 
ca-403

d 2
Motorista –TCE – 

ca-403
d 3

22/02/2022

Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 773204

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 38.223, de 15 de MarÇo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
CONSIDERANDO o Memorando nº 015/2022 – SEGER, protocolizado sob o 
Expediente nº 004636/2022;
r E S o l V E :
dESiGNar o servidor JoSÉ aUGUSTo PaNToJa, auxiliar Técnico de con-
trole Externo, matrícula nº 0100342, para exercer em substituição a fun-
ção gratificada de Coordenador de Formalização de Decisões, durante o 
impedimento da titular, rEGiNa Maria dE araUJo PaiVa, no período de 
14-03 a 12-04-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 773168

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 38.224, de 16 de MarÇo de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo a solicitação da interessada através de documento 
protocolizado sob o nº 002308/2022
r E S o l V E:
TorNar sem efeito a PorTaria nº 38.126 de 25-02-2022, publicada no 
doE nº 34.880 de 04-03-2022, que concedeu à servidora Maria daS 
GraÇaS liMa coSTa, agente auxiliar de Serviços Gerais, matrícula nº 
0100040, 30 (trinta) dias de licença prêmio, referente ao triênio de 03-
02-2010/2013 nos termos do artigo 98 da lei nº 5.810/94, no período de 
16-02 a 17-03-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 773157

.

.

oUtras MatÉrias
.

o Plenário do tribunal de contas do estado do Pará, em sessão Vir-
tual do dia 09 de fevereiro de 2022, tomou as seguintes decisões:
acÓrdÃo N.º 62.438
(Processo tc/528861/2006)
assunto:  Prestação de contas referente ao convênio SEPof n.º 204/2005.
responsável/interessado: alcidES aBrEU Barra e PrEfEiTUra MUNici-
Pal dE liMoEiro do aJUrU.
advogada: BrENda fErNaNdES Barra - oaB/Pa Nº 13.443
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, inciso 
ii, c/c o art. 61, da lei complementar n° 81, de 26 de abril de 2012, julgar 
regulares com ressalva as contas de responsabilidade do Sr. alcidES aBrEU 
Barra, Prefeito à época da Prefeitura Municipal de limoeiro do ajuru, cPf nº 
050.643.762-00, no valor de r$-25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
acÓrdÃo Nº. 62.439
(Processo tc/513109/2019)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº. 81, de 26 de 
abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria consubstanciada na 
PorTaria nº 1496, de 04/04/2019, em favor de Maria EUGÊNia oliVEira 
rio BraNco, no cargo de auxiliar Judiciário, classe/Padrão B10caaJ, lotada 
no Tribunal de Justiça do Estado do Pará na comarca da capital.
acÓrdÃo N.º 62.440
(Processos tc/535279/2017 e tc/502405/2020)
assunto: rEforMaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, inciso ii 
e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 
2012, deferir os registros dos Atos de Reforma abaixo identificados:
Processo nº Tc/535279/2017: reforma consubstanciado na PorTaria rE 
nº 807, de 07.08.2017, em favor do cabo PM Zoilo cErdEira dE SoUSa, 
pertencente ao efetivo do 3º Batalhão de Polícia Militar (Santarém);
Processo nº Tc/502405/2020: reforma, consubstanciado na PorTaria n.º 
2212 de 19.08.2019, em favor do 2º. Sargento BM odiney Siqueira Valente, 
pertencente ao efetivo da Seção de controle de Pessoal - dP (Belém).
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acÓrdÃo N.º 62.441
(Processo tc/519318/2020)
assunto: rEcUrSo dE rEEXaME
recorrente: fUNdaÇÃo PÚBlica ESTadUal HoSPiTal dE clÍNicaS GaSPar ViaNNa
decisão recorrida: acÓrdÃo n.º 60.601, de 18/06/2020.
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
1º, inciso XX do ato 63, de 17/12/2012 do riTcE-Pa, conhecer do recurso 
de reexame interposto pela fUNdaÇÃo PÚBlica ESTadUal HoSPiTal dE 
clÍNicaS GaSPar ViaNNa e, no mérito, dar-lhe provimento, reformando 
o acÓrdÃo n.º 60.601, no sentindo de registrar excepcionalmente 
os atos de admissão dos servidores abaixo relacionados, mantendo 
regularmente os contratos, inclusive com efeitos financeiros, devendo ser 
expedida recomendação a fHcGV para a realização de concurso público 
para provimento de vagas em número necessário à substituição de todos 
os servidores ora analisados: JorGE clETo NUNES fErrEira JÚNior, 
GlENiNSoN aUGUSTo PraZErES PiNTo, dariElSoN lUZ dE carValHo, 
Maria da coNcEiÇÃo dE caSTro fErrEira SoarES, carla SUEllEN 
liSBoa carNEiro SEiffErT, ElENiSE fErrEira MoNTEiro, aNa fláVia 
GUiMarÃES raMoS da SilVa, raYaNNE TorTola rEZENdE fariaS, 
THaYS dE PaUla BarBoSa MacHado E lETÍcia coSTa SiMÕES MarTiNS.
acÓrdÃo Nº. 62.442
(Processo tc/522048/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: BaNco do ESTado do Pará
relator: conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro dos atos de nomeações por concurso 
Público em favor de BrUNNa liNS BENTES, GaBriEl dE BriTo SalBE, 
MariNa cHaVES da cUNHa fUrTado e ViViaNNE rodriGUES MoUrÃo 
SoarES, aprovados em concurso Público realizado pelo BaNco do ESTa-
do do Pará.
acÓrdÃo N.º 62.443
(Processo tc/533524/2017)
assunto: rEforMa
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c art. 35. da lei complementar nº. 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de reforma consubstanciado 
na PorTaria rE n.º 1347, de 22.11.2016, em favor do cabo PM daNiEl 
SoarES dE liMa, pertencente a reserva remunerada.
acÓrdÃo N.º 62.444
(Processos tc/531584/2017, tc/534276/2017,
Tc/534378/2017, Tc/535596/2017 e Tc/505910/2018)
assunto: rEforMaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº. 81, de 26 
de abril de 2012, deferir os registros dos Atos abaixo identificados:
Processo nº. TC/531584/2017 – Reforma consubstanciada na PORTARIA nº. 
695, de 03.07.2017, em favor do cabo PM João Gualberto Santos dos reis, 
pertencente ao efetivo do 6° Batalhão de Polícia Militar do Pará (ananindeua);
Processo nº. TC/534276/2017 – Reforma consubstanciada na PORTARIA 
rE nº. 1354, de 14.11.2016, em favor do Subtenente PM antônio Benedito 
de Sousa, pertencente ao quadro de inativos da corporação;
 Processo nº. TC/534378/2017 – Reforma consubstanciada na PORTARIA 
nº. 0222, de 16.02.2017, em favor do 3º Sargento PM rosemiro dos 
Santos Souza, pertencente à reserva remunerada;
Processo nº. TC/535596/2017 – Concessão de reforma consubstanciada 
na PorTaria rE nº. 0392, de 20.07.2017, em favor do cabo PM idevaldo 
ribeiro da costa, pertencente ao quadro de inativos da corporação
Processo nº. TC/505910/2018 – Concessão de reforma consubstanciada na 
PorTaria nº. 0529, de 16.01.2018, em favor do 3º Sargento PM dilson alves de 
oliveira, pertencente ao efetivo do 19° Batalhão de Polícia Militar (Paragominas).
acÓrdÃo N.º 62.445
(Processo tc/500676/2016)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria 
consubstanciado na PorTaria n.º 5340, de 17.12.2015, em favor de 
WILLIAN SILVEIRA DA CRUZ, no cargo de Oficial de Justiça Avaliador, 
classe/Padrão a01cToa, lotado na comarca da capital.
acÓrdÃo Nº. 62.446
(Processo tc/512690/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS rENaTo cHaVES
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 
26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos de admissão de servi-

dor temporário firmado entre CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO 
cHaVES - EdilBErTo GoMES da cUNHa, EdValdo SaMPaio BicHo, EU-
dETE alVES JUNior, fraNciSco GlEYB MoNTEiro da SilVa, iSlaN Sa-
lES QUEiroZ, JoSÉ clEiToN MaMEdE SErrÃo, JoSE dE riBaMar SilVa 
JUNior, JoSÉ orlaNdo  MElo do NaSciMENTo, MarcElo HENriQUE 
doS SaNToS carPiNa e MaX JoNaTaS coSTa da SilVa.
acÓrdÃo Nº. 62.447
(Processo tc/521873/2013)
assunto: aPoSENTadoria
requerente:  iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento nos art. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n° 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria 
consubstanciada na PorTaria aP Nº. 1669, de 24/04/2012, em favor de 
Maria HElENa aTaidE da coSTa, no cargo de Professor classe Especial, 
nível i, lotada na Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo Nº. 62.448
(Processo tc/522514/2011)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
4º, inciso i, da resolução nº 18.990, de 03/04/2018 e art. 290 do riTcE 
c/c o art. 485, iV, do código de Processo civil, extinguir, sem resolução do 
mérito, com o consequente arquivamento dos autos, processo que trata 
da Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS nº 983, de 29/03/2011, 
em favor de Maria raiMUNda dE SoUZa liSBÔa, dependente do ex-
segurado antônio Maria Zacarias Virgolino lisbôa.
acÓrdÃo Nº. 62.449
(Processo tc/530174/2019)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 26 de 
abril de 2012, deferir os registros dos atos de admissão de Pessoal em favor 
de daNiEl MENdoNÇa failacHE, MariVal SoarES dE SoUSa carValHo, 
SUEllEN laYaNE lEiTE PErEira, GiSlaNE MoNTEiro diaS liMa, adriaNa 
da SilVa GUiMarÃES, roSEli criSTiNa PaiXÃo aNdradE, liliaN Sarai-
Va daMaScENo, JoNaS dE SoUSa NErES, fraNciSca TaTiaNE lEÃo SaN-
ToS e ViViaNE fErrEira GoNÇalVES dE oliVEira, aprovados no concurso 
Público c-173, realizado pela Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo Nº. 62.450
(Processo tc/502939/2017)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento nos art. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n° 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria 
consubstanciada na PorTaria n° 0301, de 23 de janeiro de 2017, em favor 
de WalTEr EliaS MElo ViaNa UliaNa, no cargo de analista Judiciário, 
classe/padrão a03cTaJ, lotado no Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
acÓrdÃo Nº. 62.451
(Processos tc/508549/2017 e tc/514754/2020)
assunto:  PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 4º, in-
ciso i, da resolução nº. 18.990, de 3 de abril de 2018 e art. 290 do riTcE/
Pa c/c o art. 485, iV, do código de Processo civil, extinguir, sem resolução 
do mérito, com o consequente arquivamento dos autos, os processos que 
tratam dos atos de Pensões civis abaixo discriminados:
 Processo Tc/508549/2017 - Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
n.º 1620, de 01/09/2015, em favor de raiMUNdo fErrEira dE MoraES, 
dependente da ex-segurada lucia Helena Matos;
Processo Tc/514754/2020 - Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS n.º 
2351, de 01/11/2014, em favor de iNGrid carolaiNE caMPoS rodriGUES 
da SilVa, dependente do ex-segurado MaGNo caMPoS da SilVa.
acÓrdÃo Nº. 62.452
(Processos tc/525947/2010 e tc/527964/2010)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 26 
de abril de 2012, deferir os registros dos atos abaixo identificados:
Processo TC/525947/2010 – Pensão Civil consubstanciada na PORTARIA 
PS n. 774, de 01/07/2010, em favor de Maria MarGarida MENdES doS 
SaNToS, dependente do ex-segurado augusto lameira dos Santos; e
Processo TC/527964/2010 – Pensão Civil consubstanciada na PORTARIA 
rET PS n. 837, de 24/05/2013, em favor de Maria daS GraÇa araÚJo 
TElES, dependente do ex-segurado José Gomes de ribamar.



116  diário oficial Nº 34.897 Sexta-feira, 18 DE MARÇO DE 2022

acÓrdÃo Nº. 62.453
(Processo tc/513661/2008)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio SEEl nº. 043/2007
responsável/interessado: Marcus Vinícius de oliveira Nascimento e aSSo-
ciacao NaVEGar dE ESPorTES NaUTicoS dE TUcUrUi.
advogado: SaMUEl doMiNGoS dE oliVEira JÚNior, oaB nº. 28.236
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso iii, alínea “b” da lei complementar nº. 81, de 26 de abril 
de 2012, julgar irregulares as contas do Sr. Marcus Vinícius de oliveira 
Nascimento, (cPf nº. 430.444.172-87), Ex Presidente da associação Na-
vegar de Esportes Náuticos de Tucuruí no valor de r$ 55.360,00 (cinquenta 
e cinco mil e trezentos e sessenta reais), sem devolução de valores.
acÓrdÃo Nº. 62.454
(Processo tc/545681/2019)
assunto: representação com Pedido de Medida cautelar, formulada pela 
Empresa diaGNocEl coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES lTda, em face de 
irregularidades supostamente praticadas na condução do Pregão Eletrônico 
n. 039/2019 pela fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará.
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizadora da decisão: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES (§ 3º do art. 191 do regimento interno).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 1º, inciso XVii da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, 
conhecer da representação, para no mérito julgá-la improcedente, deter-
minando seu arquivamento, tendo em vista a não constatação das irregu-
laridades suscitadas no curso do Pregão Eletrônico n. 039/2019 promovido 
pela fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará.
acÓrdÃo N.º 62.455
(Processos tc/515757/2020 e tc/517570/2020)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro 
(art. 191, § 3.º, do riTcE-Pa).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de Pensão civil, 
referentes aos processos abaixo identificados:
Processo Tc/515757/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS 
n.º 0408, de 16.09.2005, retificada pela PORTARIA RET PS n.º 893, de 
11.04.2012, em favor de NilSoN PaUliNo MorEira, dependente da ex-
segurada Maria José cruz Moreira; e
Processo Tc/517570/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS 
n.º 3542, de 22.11.2018, retificada pela PORTARIA RET PS n.º 1636, de 
09.07.2019, em favor de SUZi HElENa roSário MESQUiTa dioNÍSio 
e caio ÍTalo MESQUiTa dioNÍSio, dependentes do ex-segurado carlos 
Ítalo da Silva dionísio.
acÓrdÃo Nº. 62.456
(Processo tc/511760/2010)
assunto: rETificaÇÃo dE rEforMa
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (art. 191, 
§3º, do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com 
fundamento no art. 4º, inciso i, da resolução nº. 18.990, de 03/04/2018 e 
art. 290 do riTcE/Pa c/c o art. 485, iV, do código de Processo civil, extinguir, 
sem resolução do mérito, com o consequente arquivamento dos autos, 
o processo que trata do ato de Retificação de Reforma consubstanciado 
na PorTaria rET-rr nº. 1093, de 13/08/2009, em favor do Soldado PM 
lYNdoN MaZZiNi dE VaScoNcEloS, pertencente ao Quadro de Pessoal 
inativo da PM/Pa, por perda de objeto.
acÓrdÃo Nº. 62.457
(Processos tc/501131/2017, tc/505367/2020,
Tc/506009/2020, Tc/513332/2020 e Tc/516097/2016)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão da relatora, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de Pensão, refe-
rentes aos processos abaixo identificados:
Processo Tc/501131/2017: Pensão consubstanciada na PorTaria PS 
nº. 1536, de 01/08/2014, em favor de áUrEa Maria raMoS coUTo, 
dependente do ex-segurado reynaldo de Mello dos Santos couto;
Processo Tc/505367/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS nº. 
1354, de 03/06/2019, em favor de Maria do carMo BEZErra TEiXEira 
e JoSÉ TáSSio alVES da coSTa, dependente do ex-segurado raimundo 
Teixeira da costa;
Processo Tc/506009/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS nº. 
1995, de 30/07/2019, em favor de JoSÉ GriGÓrio dE SoUSa, dependente 
da ex-segurada carmen lúcia de oliveira Sousa;

Processo Tc/513332/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS nº. 
2126, de 09/08/2019, em favor de EliZaBETH MacÊdo alVarENGa, 
dependente do ex-segurado Benedito de Miranda alvarenga;
Processo Tc/516097/2016: Pensão consubstanciada na PorTaria PS nº. 0147, 
de 02/01/2014, em favor de Maria do Socorro PiNHEiro do NaSciMENTo, 
dependente do ex-segurado cláudio roberto Santos do Nascimento.
acÓrdÃo Nº. 62.458
(Processo tc/512082/2010)
assunto: PENSÃo
requerente: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizadora da decisão: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES (§ 3º do art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão da relatora, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro de pensão civil consubs-
tanciado no ato nº. 20, de 09/03/2010, em favor de clÉlia alVES dE 
oliVEira MiraNda e aNNa lUiZa alVES dE oliVEira MiraNda, depen-
dentes do ex-segurado José Vicente Miranda filho.
acÓrdÃo Nº. 62.459
(Processos tc/509579/2016, tc/511474/2017 e tc/513301/2017)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro (§ 
3º do art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão da relatora, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de Pensão, refe-
rentes aos processos abaixo identificados:
Processo Tc/509579/2016: Pensão consubstanciada na PorTaria PS nº. 
0955, de 26/06/2013, em favor de Nair dE NaZarÉ liMa fErrEira e 
Naiara HElENa fErrEira BraZ, dependentes do ex-segurado João 
carlos da Silva Braz;
Processo Tc/511474/2017: Pensão consubstanciada na PorTaria PS 
nº. 1008, de 01/06/2015, em favor de Maria do Socorro cHaVES 
faVacHo, dependente do ex-segurado carlos Jorge rodrigues favacho;
Processo Tc/513301/2017: Pensão consubstanciada na PorTaria PS nº. 
0588, de 01/04/2015, em favor de Maria raiMUNda caMPoS dE liMa, 
dependente do ex-segurado raimundo Gregório de lima.
acÓrdÃo Nº 62.460
(Processos tc/509348/2017, tc/501490/2020 e tc/508730/2020)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 4º, inciso i, da resolução nº 18.990, de 03/04/2018, deste TcE, 
e art. 290 do riTcE c/c o art. 485, iV, do código de Processo civil, de-
terminar a extinção do feito sem resolução do mérito, com o consequente 
arquivamento dos autos, os processos que tratam dos atos de Pensão civil 
abaixo relacionados:
Processo TC/509348/2017 – Pensão Civil consubstanciada na PORTARIA PS 
nº. 0783, de 04/05/2015, em favor de PaUlo doS SaNToS MoNTEiro, 
dependente da ex-segurada alice andrade Monteiro;
Processo TC/501490/2020 – Pensão Civil consubstanciada na PORTARIA PS 
nº 1117, de 02/05/2014, em favor de raiMUNdo NolE do NaSciMENTo 
BEZErra, dependente da ex-segurada Miriam Barroso da cruz Bezerra; e
Processo TC/508730/2020 – Pensão Civil consubstanciada na PORTARIA PS 
nº 2187, de 21/08/2019, em favor de NildSoN MENdES dE carValHo 
e NilBErTi MENdES dE carValHo, dependentes do ex-segurado renildo 
Marinho de carvalho.
acÓrdÃo Nº. 62.461
(Processos tc/501540/2017, tc/511485/2017,
Tc/513850/2016, Tc/516257/2016, Tc/524862/2017)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (art. 191, 
§ 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº 
81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos abaixo discriminados:
Processo Tc/501540/2017 - Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº 1232, de 03/08/2015, em favor de claUdoMiro VElaSco aZEVEdo, 
dependente da ex-segurada altair da Silva Velasco azevedo;
Processo Tc/511485/2017 - Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº 1169, de 01/07/2015, em favor de Maria ValEria SoUZa dE MElo, 
dependente do ex-segurado raimundo Gonçalves de Melo;
Processo Tc/513850/2016 - Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 0479, de 02/04/2013, em favor de cloTildE da SilVa MENEZES, 
dependente do ex-segurado José Menezes;
Processo Tc/516257/2016 - Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº 2357, de 02/11/2014, em favor de ElENicE da SilVa caValcaNTE, 
dependente do ex-segurado domingos de Souza cavalcante;
Processo Tc/524862/2017 - Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº 0492, de 01/06/2017, em favor de YTalo NaZarE E SilVa, dependente 
do ex-segurado alcimar Benedito Monteiro e Silva.
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acÓrdÃo N.º 62.462
(Processos tc/510753/2020, tc/ 510855/2020 e tc/ 510957 /2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizadora da decisão:  conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES (§ 3º do art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por una-
nimidade, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de admissão de Servidor 
Temporário firmado entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sus-
tentabilidade - THiaGo aUGUSTo PEdroSo BarBoSa, ElENa alMEida dE 
carValHo, alEXaNdrE fEliPE raiMUNdo MiSSaSSi, EldiaNNE MorEira 
dE liMa, fErNaNda da SilVa SaNToS, aNa caSSia MEdEiroS araUJo, 
flaViaNo roBErTo ViEira NETo, alBErTo lUiZ TEiXEira da SilVa, fa-
Bricio diaS da rocHa, GlaUcY lEarTE da SilVa, daNiEl laMEla aBUd, 
SErGio lUiS BarBoSa da SilVa, rafaEl MElo dE BriTo, aSSUcENa da 
coNcEicao MarTiNS lEBrE, EdiaNa Maria SilVa dE aNdradE, rafaEl 
MElo MarQUES, clEYToN da SilVa aMiN, THaYSSa criSTiNa SaNToS dE 
SoUSa, MaUricio VicTor EllErES JorGE, ValBEr do carMo dE SoUZa 
Gaia, aNToNio rENaN SalES dE caSTro, adriElE racHor TaGliEBEr, 
lUciaNo MacHado doS SaNToS, raQUEl da SilVa BaNdEira, alEXaN-
drE NaHUM SaNToS, GUSTaVo airES SarMaNHo, daNiEla coSTa lEal, 
WilSoN JoSE diaS dE oliVEira, lEila criSTiNa d’oliVEira coSTa e 
HEldEr coSTa SilVa.
acÓrdÃo N.º 62.463
(Processos tc/004529/2021 e tc/521089/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro (§ 
3º do art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento no 
art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, 
de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de admissão de Pessoal em 
favor de carloS aUGUSTo liMa caMPoS, clariSSa carValHo coUTiNHo 
SoarES e raPHaEl fErrEira dE caSTro lUNa, aprovados em concurso 
público realizado pelo TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará.
acordÃo Nº. 62.464
(Processo tc/520148/2020)
assunto:  representação formulada pela Empresa adília comércio de re-
feições e Serviços ltda, com pedido liminar (este já negado) em face da 
Secretaria de Estado de administração Penitenciária, por supostas irregula-
ridades no âmbito do Pregão Eletrônico nº 007/2020 – Seap/PA.
Proposta de decisão: conselheiro Substituto Edvaldo fernandes de Souza
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro (§ 
2º do art. 191 do regimento)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 1°, inciso XVii, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, 
conhecer da representação formulada e, no mérito, julgá-la improcedente, 
determinando seu arquivamento, em face da insubsistência de vícios no 
âmbito do Pregão Eletrônico nº 007/2020 – Seap/PA
acÓrdÃo Nº 62.465
(Processo tc/503729/2010)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da proposta de decisão, com fundamento no art. 
4º, inciso i, da resolução nº 18.990, de 03/04/2018, deste TcE, e art. 290 do 
riTcE/Pa c/c o art. 485, iV, do código de Processo civil, extinguir, sem resolução 
do mérito, com o consequente arquivamento dos autos, o processo que trata 
de Pensão civil consubstanciada na PorTaria rET nº 388, de 02/03/2008, 
em favor de Maria dE loUrdES BarroS lEal, dependente do ex-segurado 
Maximino rodrigues leal, tendo em vista o falecimento da interessada.
o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, em Sessão Virtual do 
dia 16 de fevereiro de 2022, tomou as seguintes decisões:
acÓrdÃo Nº. 62.466
(Processo tc/507566/2013)
assunto: Prestação de contas do iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo flo-
RESTAL DO ESTADO DO PARÁ referente ao exercício financeiro de 2012.
responsável: THiaGo ValENTE NoVaES
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso ii, c/c o art. 61, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012:
1 - Julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade do Sr. 
THiaGo ValENTE NoVaES, cPf:803.813.672-15, gestor à época, no valor 
de r$-18.791.074,24 (dezoito milhões, setecentos e noventa e um mil, 
setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos);
2 – Recomendar ao IDEFLOR que:
2.1. Nas notas fiscais contenha discriminação das peças fornecidas, do 
valor unitário e quantidade;
2.2. Que o Órgão ao pagar despesas de Exercícios anteriores, cumpra as 
determinações contidas na PORTARIA de Enceramento – SEFA;
2.3. Formalize norma específica para concessão de Suprimento de Fundo 
e diárias, estabelecendo prazo para apresentação de relatório, e outros 

procedimentos correlatos;
2.4. o Órgão oriente aos servidores detentores de Suprimento de fundos 
e/ou Diárias, fazer cópias dos bilhetes de passagens, cupom fiscal, logo 
após a despesa ser comprovada, antes que a mesma se torne ilegível;
2.5. os controles internos da entidade atuem de forma preventiva com re-
lação à área de diversos responsáveis (Suprimento de fundos e diárias), 
buscando torná-los capaz de identificar as possíveis falhas ocorridas nas 
transações, objetivando a sua prevenção;
2.6. Os relatórios de viagem sejam mais detalhados especificamente do 
motorista contendo documento de liberação do veículo pelo setor de trans-
porte, indicação de marca, modelo, placa;
2.7. conste nas prestações de contas de suprimento de fundos a compro-
vação das retenções efetuadas (iNSS, iSS, etc);
2.8. A instrução processual seja organizada a fim de facilitar seu manuseio e análise.
acÓrdÃo Nº. 62.467
(Processo tc/507372/2011)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio aSiPaG nº. 085/2010.
responsáveis/interessado: Bruno de Melo figueiras e associação Social e 
Beneficente Distrital.
advogados: MANUELLA BARBOSA MÁCOLA – OAB/DF 64.218 e THIAGO 
alVES dE SoUSa - oaB/df 55.096
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do Voto do relator, com fundamento nos art. 56, 
inciso ii, c/c o art. 61 da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012:
1)Julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade do Sr. Bruno 
de Melo Figueiras, Presidente da Associação Social e Beneficente Distrital, 
à época no valor de r$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
2)recomendar ao Sr. Bruno de Melo figueiras e à associação Social Be-
neficente Distrital que, nos convênios doravante firmados com o Estado 
do Pará, observem o disposto no decreto n. 768/2013, no que concerne à 
necessidade de efetuar os pagamentos das despesas por meio de ordens 
bancárias e/ou cheques nominais e individualizados por credor.
acÓrdÃo Nº. 62.468
(Processo tc/503800/2014)
assunto:  Prestação de contas do fUNdo dE iNVESTiMENTo dE SEGU-
raNÇa PÚBlica, referente ao Exercício financeiro de 2013.
responsável: lUiZ fErNaNdES rocHa
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
unanimidade, nos termos do voto da relatora com fundamento no art. 56, 
inciso i, c/c o art. 60 da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012:
1. Julgar regulares as contas de responsabilidade do Sr. lUiZ fErNaNdES ro-
cHa, Presidente à época do fUNdo dE iNVESTiMENTo dE SEGUraNÇa PÚBli-
ca, no valor de r$-56.164.030,17 (cinquenta e seis milhões, cento e sessenta e 
quatro mil, trinta reais e dezessete centavos), dando-lhe plena quitação;
2. recomendar ao fiSP que quanto aos pagamentos realizados sem intermé-
dio do Banco Oficial do Estado, obedeça ao que consta na Instrução Normativa 
nº 22/08 SEfa e no decreto Estadual nº 877/08, art. 2º, especialmente no 
que tange à obrigatoriedade de se efetuar os pagamentos a fornecedores 
por meio de crédito em conta corrente mantida no Banco Oficial do Estado 
(BaNPará), evitando-se, assim, a ocorrência de futuras falhas.
acÓrdÃo N.º 62.469
(Processo tc/508513/2011)
assunto: Prestação de contas referente ao convênio SEEl Nº 066/2008.
responsável/interessado: JoSÉ daVi PaSSoS e PrEfEiTUra MUNiciPal dE XiNGUara
relator: conselheiro: fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, inciso i 
e art. 60 da lei complementar nº 81, de 26 de abril de 2012, julgar regulares 
as contas de responsabilidade do Sr. JoSÉ daVi PaSSoS, cPf:329.071.502-
78, ex-Prefeito do município de Xinguara, no valor total de r$73.500,00 (se-
tenta e três mil e quinhentos reais); dando-lhe plena quitação.
acÓrdÃo Nº. 62.470
(Processo tc/535608/2013)
assunto: rETificaÇÃo dE PENSÃo ESPEcial
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo dE adMiNiSTraÇÃo
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro fernando de castro ribeiro (art. 191, 
§3º, do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1 - Deferir o registro do ato de Retificação de Pensão Especial Militar con-
substanciada no decreto nº. 502, de 13/01/2020, em favor de clEMEr aU-
GUSTo TriNdadE JardiM e MarÍlia do ValE TriNdadE, dependentes 
do ex-segurado cabo PMPa carlos augusto dos Santos Jardim;
2 – Recomendar à Secretaria de Estado de Planejamento e Administração para que 
promova, por apostilamento, a remissão no ato retificador em apreço ao Decreto nº. 
2439, de 17.8.2010, registrado pelo acÓrdÃo TcE/Pa nº. 51.572/2013.
3 – Dar ciência aos interessados desta decisão e do Relatório Técnico Com-
plementar desta corte de contas.
acÓrdÃo N.º 62.471
(Processo tc/506421/2010)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio SEdUc n.º 394/2009.
responsável/interessado: JoSÉ Maria fErrEira cÂMara e coNSElHo EScolar 
da EScola ESTadUal dE ENSiNo MÉdio ProfESSora Maria cÂMara PaES
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira 
(art. 191, § 3.º, do riTcE-Pa).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
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memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso i, e art. 60, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 
2012, julgar regulares as contas de responsabilidade do Sr. JoSÉ Maria fEr-
rEira cÂMara, ex-coordenador do conselho Escolar da Escola Estadual de 
Ensino Médio Professora Maria câmara Paes, no valor de r$ 23.460,00 (Vinte 
e três mil, quatrocentos e sessenta reais), dando-lhe plena quitação.
acÓrdÃo Nº. 62.472
(Processo tc/501366/2013)
assunto:  Prestação de contas do fUNdo dE iNVESTiMENTo dE SEGU-
raNÇa PÚBlica, referente ao Exercício de 2012.
responsável: lUiS fErNaNdES rocHa
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizadora da decisão: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES (§ 3º do art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unanime-
mente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com fundamento no art. 
56, inciso ii, c/c o art. 61 da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1. Julgar regulares com ressalva, as contas de responsabilidade do Sr. lUiS 
fErNaNdES rocHa, Presidente à época do fundo de investimento de Se-
gurança Pública, no valor de r$-31.591.083,86 (trinta e um milhões, qui-
nhentos e noventa e um mil, oitenta e três reais e oitenta e seis centavos);
2. recomendar ao fundo de investimento de Segurança Pública - fiSP, 
com o intuito de orientar a corrigir irregularidades em processos futuros, 
que: a) Não sejam efetuados pagamentos de gratificações aos servidores 
designados para desenvolver funções no fiSP, devido à ausência de em-
basamento legal;b) Sejam adotados procedimentos de acompanhamento 
e controle, juntamente com a Unidade financeira do Estado (SEfa/Pa), no 
SiafEM, dos recursos recebidos das unidades arrecadadoras, com deta-
lhamento nas fontes de recurso, assim como dos recursos destinados ao 
custeio administrativo do fundo para que facilite a transparência dos dados 
a todos os interessados.
acÓrdÃo N.º 62.473
(Processo tc/549140/2019)
assunto: PEdido dE rESciSÃo do acÓrdÃo N.º 57.947, de 04/09/2018
recorrente: orlEaNdro alVES fEiToSa, Ex-Prefeito Municipal de São 
João da Ponta
advogado: arlEN PiNTo MorEira, oaB/Pa nº 9232
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão:  conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (art. 
191, §3°, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da proposta decisão do relator, com fundamento 
no art. 1°, inciso XX do regimento interno, conhecer do Pedido de rescisão 
interposto pelo Sr. orlEaNdro alVES fEiToSa, Ex-Prefeito do Município 
de São João da Ponta, e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se na 
íntegra os termos do acÓrdÃo n.º 57.947, de 04/09/2018.
acÓrdÃo Nº. 62.474
(Processos tc/502831/2016, tc/510079/2016, tc/508469/2017 e tc/524240/2017)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal coNcUrSado
requerente: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro dos atos de admissão de Pessoal em 
favor de luana Gondim da Serra, lecília duarte Tiburtino, Helton Jones 
Monteiro da rocha, aline da Silva Paixão, Bruno rodrigues cardoso, Gerson 
de azevedo Moraes Junior, diego Sampaio de Sousa, Marlito araújo dos 
reis, fabia Marcela amaral de Brito, oziel Miranda da Silva, fabio da luz 
Baia, rodrigo Pimentel Miranda, luis Eduardo Mulatinho de oliveira fer-
nandes, andre Paulo alencar de farias, francisco allysson Miranda luciano, 
luana de Melo Gomes, Paulo de Tarso oliveira Macedo, carolina amaral 
Vilhena, felipe dos Santos Gomes, Hivina raphaeli Terceiro Magalhães 
Mota, Neize Maria Mendes Miranda, Wendel de castro lobato, Manoel aga-
pito Maia filho, ana Paula da Silva ribeiro, lucinaldo da Silva ferreira, 
ozenildo dias de figueiredo, diego correia ferreira alencar, Everesth Ba-
tista Silva cardoso, leandro carvalho Pereira, diego Maia de oliveira, Tho-
mas Bryann freitas do Nascimento, Nádia cavalcante da rocha rodrigues, 
Marcos daniel ataide de Moura, danielle fabiane abreu Pontes, isabella 
feijó ribeiro, Karina raquel Serruya, Helton Jones Monteiro da Silva, ales-
sandra fernanda Martins rodrigues, Thycianne Brasil adam, regina da-
masceno oliveira de Souza, Paulo isidoro Sousa Moreira ramos, Geiciane 
oliveira rodrigues, isaque Brandão de Sousa, Priscila Gonçalves Giordano 
do couto, rafael Barbosa de oliveira, rafael José lanôa fagundes, fernan-
do Maia Santos, amanda larissa Santana dos Santos, antônio Marcos de 
Jesus ferreira, cátia Simone Vilarino dias, luca frança da costa Soares, 
caroline Santiago de Matos, leidiane Bezerra Santos, Eliane ferreira cae-
tano, Gustavo de oliveira Santos, ismael freires de Sousa, Elen rose Silva 
arnaud, Nariam oliveira Neves, ligia ohashi Torres, Marlon da Gama San-
ches, José felizardo Esmeraldo Neto, Edivaldo Menezes da Silva, clarissa 
Silva Santana, danielle oliveira de Sá, dhemenson alex Nascimento costa, 
artur augusto Soares da Paz, Ederson Gomes almeida, Ubiratan fernandes 
de castro Junior, andre Souza rodrigues, Nildo rizzi Neto, Gleydson fer-
nandes correa, denize fernanda Bruno Jardim, Marina lima campos Melo, 
Jailton Padilha do Vale Junior, Vanessa Jessica Mansur Silva, Ynara Pinheiro 
ferreira, Joás Pinheiro de Souza, demis da Silva arruda, Katia cristina 
oliveira carvalhal, romulo Tiago Piedade Soares, Manuella cruz Nobre, 
rumualdo conceição oliveira, Marcia Maria costa azevedo, Netícia de Melo 
conceição, aliny Guimarães correa, cássio Brito Pinto, Elisá rafael Gomes 
da Silva, Erika assis de albuquerque, francisco Joafran Gomes de Paiva, 
Gustavo de carvalho NoGueira, Jeandre luis ferreira da Mota, JaYro Jun-
nes loPES de oliveira, Joanita Júlia de Vasconcelos Neta, Kelton Keller 

Vieira costa, luiz PhiliPPE alho Maria, Márcio leon azevedo rosa, Myara do 
Nascimento e Silva, Neize Maria Mendes Miranda, Paulo Victor assis dos 
Santos, Sérgio felipe carvalho Martins, Suellen cristina Torres campelo, 
Talita rodrigues dias ribeiro, Sanara de cassia capela costa, anne Beatriz 
Marques alves de lima, iclenildo Marcio Santos ribeiro, Michely Pantoja de 
alencar, Ediram Marinques Souza oliveira, leticia furtado do Espírito San-
to, Maria cristiane ferreira de Sousa, Silvana Veloso Barbosa, Ellen Maria 
campos da Silva, Elzany Mafra feitosa, artemis carmen fonseca carvalho 
Silva, frederico Nogueira Kizan Xavier, Victor rafael Maltez de lemos, 
Mayara costa ayres, Esperidião Quinto fernandes Neto, claudia cristina 
azevedo de andrade, ana rachel cal de alencar, Yuri rannier de Moura 
Santos, João lucas carvalho Soares, daniel Benedito das Neves Paz, 
Shakira cristina ribeiro da Silva, Gilmara rodrigues rocha dezincourt dos 
Santos, lázara Gabriela Machado Gomes, Marcio fialho dos Santos castro, 
luciane farias Sena, camila cristina da costa Santos cruz, Giulliane Pi-
nheiro correa de lima, arthur Moraes da cruz Netto, cinthya Helena de 
Sousa Siqueira, Erika Priscila Sousa da Silva, Marjorie Begot Ruffeil, An-
dréa Girard da Silva alves, lucio Mauro costa de Menezes, Manoel ferreira 
de oliveira, iraneia Silva de oliveira, Simoni Pinto da Silva Patricio, leila 
costa da Silva, Thais de cassia de Souza donza, Maura carolina Galvão 
Miranda, andréa lima cordeiro, Nayana Zanella cella, Manoel de deus al-
cântara Pereira, Marleisa de Souza Giordano, aline ariele azevedo Simoes, 
lucidio Gomes de cerqueira filho, leila Maria campos, Tallis Silva cruz, 
Juliana Teixeira de Souza, José ricardo alves dos Santos, Henrique Ma-
theus Gonzaga Mariz, danilo Pinheiro Sousa, Gabriela Nascimento araújo, 
rosilene lima Gonçalves, lidya cristina Pires da Silva lopes, randal 
Willams ferreira de castro, danielly araújo Mericias, José Nazareno Viana 
Wanzeler, Naiara cristina Serrão Miranda, livia Souza coimbra, raul lopes 
Marques, Monique de Souza castro, renan Gabriel do Nascimento Gomes, 
Suzane leão Vaz, carlos de figueiredo Macedo, Marianne Piedade louren-
ço, Jocilene Pinheiro rodrigues, fernando Jorge de Souza Quaresma, re-
nato dos Santos Guerra, rodrigo almeida Tavares, José Maria da rocha 
correa, Éder Mark filo-creão, caio Gennaro araújo Zaire, Priscila rayse 
Zagalo de almeida, Bernardo Menezes da Silva Junior, Joaquim augusto 
Gomes de Souza Meira, danielle Valadares de oliveira, lilian Simone costa 
de andrade, Priscila lauvres Narciso, João Paulo de oliveira leite, renata 
do Socorro Batista Sepeda, Elaine campos Moura, alexsander Guedes 
lima, diana carla cristovão de almeida, luiz carlos Santos da Silva, Wen-
der Vinicio Henriques, fernanda Silva de oliveira, rodrigo rodrigues car-
valho, luciano Gomes Pires, Maria Jeane Sousa Vieira, Paula camila de 
Menezes Gomes Pereira, raquel da costa Platilha, fhillipe Thiago da Silva 
Guimarães, rodrigo oliveira Bailão, Gabriela dos Santos Videira Sauma, 
Marcio lopes da Silva, fernando o’Grady cabral Junior, Junior ferreira 
Monsef filho, fernando de lima Pereira, camila aparecida Batistello, Elys-
vanne Saraiva abadia, francisco leonardo linhares, ramon Gabriel Matos 
cavalcante, Valmirene Martins Barros, alan freire de alencar, livia formi-
gosa de lima, Sergio remor Junior, leonardo fadul fernandes, Kárita 
Pabline Vieira, raquel Braga da costa, diego de castro Silva, Janaina Men-
donça Santiago, camila cardoso e Silva, Vitor antônio oliveira Baia, Mar-
cos Edson Brasil Neto, ana cristina Pinho Moda Nobre, Janete de carvalho 
ferreira, Juliana do Vale Batista, Ezailson Bentes Sousa, Heloise amazonas 
Marinho, Humberto Pinto Brito, Katia Janice Busnello, daniele Sousa Si-
marro, Joana Soneghetti ferreira Tesch, fábio Waindell Perreira dos San-
tos, livia cardoso rosa, rosylaine Siqueira da Penha cardoso, Jéssica Ma-
riana correa Tolentino, fabio diniz lima de Menezes, cassia louise Pantoja 
de Miranda, Uris da Silva Macedo, Gibran de issa Sampaio da Silva, denise 
Elem Martins rente, lucidalva Santos Silva, arcelino lobato ribeiro filho, 
Ellen do Socorro de lima Barbosa, danilo cezar coelho de Souza figueire-
do, Yurika Tokuhashi ota, Paulo roberto lopes de Sousa, deolinda Maria 
delgado, adler Vieira Melônio do Nascimento, Salmus lima Balieiro, ana 
cláudia Bertrand Mesquita, abinadabe Gomes de andrade, augusto Jarte 
amaral Noronha, ricardo flávio costa da Silva, Grazieli da Silva Neves, 
Bárbara almeida de oliveira Simões, carlos roberto cabral Magalhães, 
Brenda Neves de Sousa figueira, Brenda Monte de assis, Thomas Bryann 
freitas do Nascimento, francisca leandra da Silva Vieira, layana Sandes 
rodrigues cortez, Maria dirlene da fonseca Silva, ariana dantas Nóbrega, 
átila felipe cordeiro de oliveira, carlyle Victor Santana Peixoto, Patricia 
andréa Batista Pereira, ana Thereza Navas Pereira, Neudilene do Socorro 
louzada chaves, Eusilene cruz lima, lorenza de fátima Pampolha lima, 
amanda linhares albuquerque, Gustavo Silva Pacheco, Eude luis ferreira 
Sobrinho, Thiago Porto Borges, ana Paula Moreira raymundo, Elza Holanda 
Gonçalves, Marcelo fernandes de Souza, José alberto dos Santos Maciel, 
rodrigo alves Braga, Bruno Silva costa, lucas cavalcante de lima, Jéssica 
rodrigues do amaral, Maria de fátima duarte ribeiro, camillo Gabriell Mot-
ta da costta, andré luiz Bozi costa, James de oliveira ferreira, claudiomar 
de Jesus dos Santos, Marília de Moraes fonseca, israel augusto coelho 
Souza, Gilvana rebelo Pontes, lorrane augusto de oliveira Silva, José iraé-
lcio de Souza Melo Junior, larissa Evelyn da Matta amaral, renato augusto 
coelho araújo, andré felipe de Souza Barreto, Marizete reges Neres, Sara 
lopes chaves, Yuri Barbosa Teixeira, aécio Souza antunes, darlei oliveira 
Sousa, divina Brito de andrade, Marluce Silva Briano castro, Poliana Borba 
Simões e ramon Gabriel Matos cavalcante, aprovados em concurso público 
realizado pelo TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará.
acÓrdÃo Nº. 62.475
(Processos tc/506519/2013, tc/507760/2015, tc/508093/2015 e tc/517822/2015)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n° 81, de 
26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos de aposentadoria dos 
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processos abaixo relacionados:
Processo Tc/506519/2013 - aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP 
Nº 917, de 13/02/2012, em favor de JoSÉ Maria carValHo d’oliVEira, no 
cargo de Médico, lotado na Secretaria de Estado de Saúde Pública;
Processo Tc/507760/2015 - aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP Nº 
1206 de, 20/03/2012, em favor de iVaNilcE PaMPolHa dE araÚJo, no cargo 
de Professor assistente Pa-a, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo Tc/508093/2015 - aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP Nº 3210, de 03/08/2012, em favor de aNilZa lEoNi SaNcHES NUNES, 
no cargo de Professor classe Especial, Nível i, lotada na Secretaria de 
Estado de Educação, e
Processo Tc/517822/2015 - aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP Nº 0300, de 30/01/2015, em favor de Maria dE fáTiMa diNiZ BiSi 
doS SaNToS, no cargo de Médica, lotada no Hospital ophir loyola.
acÓrdÃo N.º 62.476
(Processo tc/531585/2019)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ
relator: conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, inciso i 
e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 
2012, deferir os registros dos atos de admissão de Pessoal em favor de fEli-
PE rENaN BENÍcio da SilVa, clEViSoN dE oliVEira TorrES, EdSoN lUiZ 
GoNÇalVES GoNÇalVES, WaGNEr rEiS da SilVa, EdNEY PaNToJa fEliX 
dE fariaS, JordaN dE alMada SENa, MarcEllY fErrEira PiNHEiro, ro-
GEr BErGSoN corrEia rodriGUES, SaNdro da SilVa PaGaNElli e JoSÉ 
alEX BarrEiroS da coSTa aprovados no concurso Público n° 001/2018, 
realizado pelo BaNco do ESTado do Pará.
acÓrdÃo N.º 62.477
(Processo tc/535732/2013)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
4º, inciso i, da resolução n.º 18.990, de 03 de abril de 2018, e art. 290, 
do riTcE/Pa, c/c o art. 485, iV, do código de Processo civil, extinguir, 
sem resolução do mérito, com o consequente arquivamento dos autos, o 
processo que trata do ato de aposentadoria, consubstanciado na PorTaria 
aP n.º 0884, de 16.05.2013, em favor de PaUlo roBErTo dE MoraES 
lEal, no cargo de Professor classe i, Nível c, lotado na Secretaria de 
Estado de Educação, tendo em vista o falecimento do interessado.
acÓrdÃo N.º 62.478
(Processo tc/518970/2011)
assunto: aPoSENTadoria - rETificaÇÃo
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro do Ato de Retificação de Aposentadoria 
consubstanciado na PorTaria rET aP nº 763, de 10/02/2011, em favor 
de roSiNETE PaTrocÍNio dE SoUSa, no cargo de Professor ad-2, código 
GEP-M-ad-2-401, ref. Vii, lotada na Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo Nº. 62.479
(Processo tc/523859/2017)
assunto:  Prestação de contas referente ao convênio SEPof nº. 186/2014 
e Termos aditivos.
responsável/interessado:  MaUro rodriGUES cHaGaS e PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE SÃo caETaNo dE odiVElaS.
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira.
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso i, e art. 60 da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares as contas de responsabilidade do Sr. MaUro rodriGUES 
cHaGaS, Ex-Prefeito Municipal de São caetano de odivelas, no valor de 
r$ 219.339,29 (duzentos e dezenove mil, trezentos e trinta e nove reais e 
vinte e nove centavos), e dar-lhe plena quitação.
acÓrdÃo Nº. 62.480
(Processo tc/512191/2020)
assunto:  Prestação de contas do MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS do 
ESTado do Pará, referente ao Exercício financeiro de 2019.
responsável: SilaiNE KariNE VENdraMiN
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
unanimidade, nos termos do voto da relatora com fundamento no art. 56, 
inciso i, c/c o art. 60 da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares as contas de responsabilidade da Sra. SilaiNE KariNE 
VENdraMiN, Procuradora-Geral à época do MiNiSTÉrio PÚBlico dE 
coNTaS do ESTado do Pará, no valor de r$-41.167.231,71 (quarenta 
e um milhões, cento e sessenta e sete mil, duzentos e trinta e um reais e 
setenta e um centavos), dando-lhe plena quitação.
acÓrdÃo Nº. 62.481
(Processos tc/524598/2013 e tc/529707/2013)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 4º, 
inciso i, da resolução nº 18.990, de 03/04/2018 e art. 290 do riTcE c/c o 
art. 485, iV, do código de Processo civil, extinguir, sem resolução do mé-

rito, com o consequente arquivamento dos autos, os processos que tratam 
das aposentadorias, abaixo discriminadas, em decorrência do falecimento 
das interessadas:
Processo TC/524598/2013 – Aposentadoria consubstanciada na PORTARIA AP Nº 
2455, de 01/06/2012, em favor de Maria daS GraÇaS cHaVES, no cargo de 
Professor classe Especial, Nível i, lotada na Secretaria de Estado de Educação, e
Processo TC/529707/2013 – Aposentadoria consubstanciada na PORTARIA AP Nº 
3566, de 11/09/2012, em favor de carMEN doS SaNToS BarroS, no cargo de 
Professor assistente Pa-a, lotada na Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo Nº. 62.482
(Processos tc/531916//2019 e 537967/2019)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: fUNdaÇÃo PÚBlica ESTadUal HoSPiTal dE clÍNicaS 
GaSPar ViaNNa
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 34, inciso 
i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n.º 81, de 26 de 
abril de 2012, deferir o registro dos atos de admissão de servidores tem-
porários firmados entre a FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE 
CLÍNICAS GASPAR VIANA – TÂNIA DO SOCORRO SOUZA CHAVES, BREN-
da diNiZ rodriGUES, ViTÓria carValHo cardoSo, roSa lariSSa 
rocHa da SilVa, rafaEl MENdoNÇa lUZ, KEllY aMaral doS SaNToS 
NEVES, lUcaS SaNTiaGo SaNToS do carMo, liliaNNE rodriGUES 
fErNaNdES, Marilia liMa dE MaToS, aliNE criSTiaNE SilVa ToPfEr, 
ÂNGEla da coNcEiÇÃo rocHa doS SaNToS, laUrÊNcio doS rEiS 
cordEiro, Tárcio SadraQUE GoMES aMoraS, cida Maia GoUVEia 
da SilVEira, PaTrÍcia dE SoUZa E SilVa, JaQUEliNE cardoSo Mar-
cENa, GirlENE da SilVa fErrEira, Sara ValENa do roSário SalES, 
aNNa laUra caBral da PaiXÃo e caMila caroliNE caBEÇa rEiS.
acÓrdÃo N.º 62.483
(Processo tc/547494/2019)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente:  HoSPiTal oPHir loYola
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unanime-
mente, e nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, inciso i e pa-
rágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012:
I – Deferir o registro do Ato de Admissão de Servidor Temporário firmado 
entre o HOSPITAL OPHIR LOYOLA – MURILO GARCIA DE PAULA, ZELINA 
corrEia da SilVa, roSilEidE fEliPE BriTo, roSaNGEla dE SoUZa 
craVo, JoEl SilVa dE oliVEira, aldalENa rodriGUES MoraES, ro-
driGo BorGES lEal, criSTiaNE da coNcEiÇÃo NUNES fErrEira diaS, 
JoSiNElMa SilVa SoUSa e lENiTa SUZaNE SilVa dE JESUS.
II – Determinar ao HOL, que tão logo seja possível, realize concurso públi-
co para regularizar o quadro de pessoal do Órgão.
acÓrdÃo N.º 62.484
(Processo tc/502153/2011)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
impedimento: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES 
(art. 178, do riTcE-Pa).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão civil, 
consubstanciado na PorTaria PS n.º 852, de 01/07/2010, em favor de 
SiMoNE ValdETE fErrEira dE oliVEira, dependente do ex-segurado 
Geraldo alencar lima.
acÓrdÃo Nº. 62.485
(Processo tc/013607/2021)
assunto: PENSÃo ESPEcial
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c art. 35, da lei complementar nº. 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão Especial, consubstan-
ciado no decreto nº. 1.780, de 10/08/2021, em favor de flaVia daNiEllE 
cUNHa dE aSSUNÇÃo, SaUlo ricardo dE aSSUNÇÃo riBEiro dE SoU-
Za e PEdro dE aSSUNÇÃo riBEiro dE SoUZa, dependentes do cabo PM 
ricardo ribeiro de Souza.
acÓrdÃo N.º 62.486
(Processo tc/500498/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
Proposta de decisão: conselheiro Substituto Julival Silva rocha
formalizadora da decisão: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES (art. 191, §3º, do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 081, 
de 26 de abril de 2012, deferir em caráter excepcional os registros dos atos 
de Admissão de Servidores Temporários firmados entre a SECRETARIA DE 
ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA – JERRANNY NAYARA PEREIRA GOMES, ÉRI-
Ka NEiVa oliVEira diNiZ, ValdilENE cÂNdida NaSciMENTo, TaTiaNa 
fErrEira liMa, roSaliNa fErrEira da SilVEira, laUaNa dE VaScoN-
cEloS MorEira, SalETE BiSPo da SilVa, JoSiaS da SilVa, lorraNY 
SilVa loPES e EliMoNica da SilVa.
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acÓrdÃo Nº. 62.487
(Processo tc/522680/2018)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: TriBUNal dE JUSTiÇa do Estado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto Julival Silva rocha
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro (§ 
3º do art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012:
i- deferir o registro dos atos de admissão de pessoal em favor de ri-
cardo fErrEira NUNES, EdEr cESar MEdEiroS dE oliVEira, raiSSY 
GoMES MilHoMEM, PaUlo roBErTo raMoS MorEira, adriaNE fariaS 
SiMÕES, NoEllE caBral SoUZa, adriaNa daNTaS NErY Sá SoUZa, 
cláUdio SaraiVa loPES, aliSoN KlÉBEr BarroS dE MiraNda, Gi-
SEllE Maria MoUSiNHo da coSTa E SilVa, clodoaldo da SilVa 
MoraES, cHarlES coSTa dE oliVEira, EdEriValdo JoSÉ da SilVa 
corrEa, JaNNa KariNa alMEida da SilVa, MarcElo GoUVEa GoN-
ÇalVES, ElSoN BarBoSa alMEida, PolYaNE coSTa PoNTES QUEiroZ, 
BarBara fErNaNdEZ dE BaSToS,  VaNESSa coSTa dE MaToS cafÉ, 
ViTor HUGo BarBoSa MoNTEiro, MaSSoUd TUfi SaliM filHo, EdNa 
MoraiS MaGNo dE MaToS, alaN MaciEl SilVa, NaTiElE doBroVoSKi 
NaSciMENTo, JoÃo MUrillo BarroSo dE BriTo, WilKE fraNciSco 
caJado dE SoUSa, SHirlEY dE SoUSa SilVa, lUiS carloS dE SoUZa 
PErEira  e liSMar QUEiroZ cardoSo JÚNior, aprovados no concurso 
Público c-02/2014, realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará;
ii- determinar à SEGEr e SEcEX que nos processos de admissão de pesso-
al que tramitam em suporte físico, sejam adotadas providências para via-
bilizar aos membros do Parquet de contas o acesso a toda documentação 
dos certames independentemente de vista ou de carga dos autos.
acÓrdÃo Nº. 62.488
(Processo tc/511144/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira (art. 191, 
§3º, do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos de admissão de 
Pessoal em favor de rENaN cÂNdido oliVEira e lariSSa PaNToJa da 
SilVa PErEira aprovados no concurso Público c-002/2019, realizado pelo 
MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS do ESTado do Pará.
acÓrdÃo Nº 62.489
(Processo tc/507997/2015)
assunto:  aPoSENTadoria
requerente:  iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (art. 191, 
§3º do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da proposta de decisão da relatora, com fundamento 
no art. 4º, inciso ii, da resolução/TcE-Pa nº 18.990, de 03 de abril de 2018 e art. 
290 do riTcE/Pa c/c o art. 485, iV, do código de Processo civil, extinguir, sem 
resolução do mérito, com o consequente arquivamento dos autos, o processo 
que trata do ato de aposentadoria consubstanciado na PorTaria aP nº 3874, 
de 16/10/2012, em favor de aBEl da coNcEiÇÃo da SilVa QUarESMa, no 
cargo de Professor classe Especial, Nível K, lotado na Secretaria de Estado de 
Educação, tendo em vista o falecimento do interessado.
acÓrdÃo N.º 62.490
(Processo tc/530979/2019)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizadora da decisão: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPESa (§3º do art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, e art. 35 da lei complementar n° 81, 
de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de admissão de Pessoal em 
favor de iNGrEd criSTiNa aUZiEr doS rEiS, raiMUNdo BorGES da coS-
Ta, PaBlo coSTa dE MoUra, THiaGo do roSario dE caSTro, KariNa 
coUTiNHo da foNSEca, liNNa Paola BaNNacH BaSToS, flaVia MUNiZ 
VaSco, raPHaEla riBEiro dE alMEida, EliaS SaloMÃo aBUfaiad NETo 
e BEaTriZ MarQUES aNdradE, aprovados no concurso Público 002/2014, 
realizado pelo TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará.
acÓrdÃo N.º 62.491
(Processo tc/505780/2010)
assunto: Prestação de contas referente ao convênio SEdUc n° 650/2009.
responsável/interessado: fraNciSca MarTiNS oliVEira E SilVa e PrE-
fEiTUra MUNiciPal dE acará
Proposta de decisão: conselheira Substituta Milene dias da cunha
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
  (art. 191, § 3º do riTcE/Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com funda-
mento no art. 56, inciso i, e art. 60 da lei complementar nº 81, de 26 
de abril de 2012, Julgar regulares as contas de responsabilidade da Sra. 
fraNciSca MarTiNS oliVEira E SilVa, prefeita à época do município do 
acará, no valor total de r$ 169.085,64 (cento e sessenta e nove mil, oiten-
ta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), dando-lhe plena quitação.

acÓrdÃo Nº. 62.492
(Processo tc/503562/2018)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: TriBUNal dE JUSTiÇa do Estado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão:  conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de admissão de 
pessoal em favor de aldir Silva Barros, camille da Silva azevedo ataide, 
Wellen Pimentel fontes de oliveira, clayton Nazaré do Socorro Martins 
Mesquita, fernando da Silva albuquerque, José raimundo Prazeres dos 
Santos rocha, Pedro Paulo Braga Moura filho, igor Willyans Brandão da 
costa, Elida regina Moraes Gonçalves, luiz flavio de almeida oliveira, Ka-
tiane Gonçalves de farias, ianna cavalcante da Silva, Miguel Kleser Go-
mes Pantoja, reginaldo Pereira Pinto, ricardo da Silva lacerda, italo de 
andrade Pereira, artenizia ferreira coelho, Karine Braga Soares, Patricia 
Pires florindo lamego, Helio fialho lacerda Gomes, Welder Tiago Santos 
feitosa, aimee de Souza Paz, deusilene dos Santos Souza, luciane Brito 
de Sousa, Higor Bruno auzier Sardinha, denison leandro Serrão Soares, 
Graca Helena Barbosa de almeida, Selma do Socorro ferreira da Gama, 
andrea Machado freitas, Marcia costa dos Santos, robson da Silva Matos, 
irakitan da Silva e Silva, lindomar costa lima, leandro Santos carvalho, 
Suely Sayuri Yamakawa, Wandrei Melo da rocha, Josiel cordeiro de olivei-
ra, Kezia Vieira almeida da luz, Nicianne Benedita Portilho Gomes, camila 
Barbosa da costa, felipe conde Nogueira, Marisa leão Moraes, fábio leo-
nato oliveira alves, Jedielson Jesus de Souza, francisca Glaucia de Queiroz 
lemos, larissa Zanella cella Potiguar, Sara Helena costa Batista, igor Pa-
chelli coelho Pereira, antônio davi de Pessoa coutinho, alexandre Silva dos 
Santos, leandro lima da Silva de oliveira, ricarda Graziela lima cardoso, 
aryelle chaves Santos del Bel, aline cristina Pinto reis, Tulio Vieira ce-
sar, Samela de abreu cavalcante, Simone de Sousa Britto, deborah cunha 
Holanda, clarissa ribeiro Vicente, Vanessa catarina Brabo Nunes, Jonas 
américo alves duarte, franciney Pimentel dos anjos, célio roberto da Silva 
leão, Marcelo Mendes carneiro Teixeira, Erika Nazaré Monteiro de oliveira, 
renato rangel Victorino dos Santos, ilnete Pavão Soares, Janete oliveira 
Gonçalves e Pedro Henrique lacerda ramalho, aprovados no concurso Pú-
blico 002/2014, realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
acÓrdÃo Nº. 62.493
(Processo tc/543460/2019)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: fUNdaÇÃo PÚBlica ESTadUal HoSPiTal dE clÍNicaS 
GaSPar ViaNa
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão:  conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por una-
nimidade, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento no 
art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n.º 81, 
de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de admissão de servidores 
temporários firmados entre a FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR 
VIANA – RITA DE CÁSSIA SANTOS DE SOUSA e LORENA MARTEL URUÇU.
acÓrdÃo Nº. 62.494
(Processos tc/530243/2019 e tc/537945/2019)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizadora da decisão: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES (art. 191, §3º, do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento no 
art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art.35 da lei complementar n° 81, de 
26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos de admissão de Pessoal em 
favor de TaiNá do Socorro coSTa PaUla, JUSEVaNE fErrEira da SilVa, 
adMir BraBo dE SoUSa, HEllEN fErNaNda caMPoS dE JESUS, roBSoN 
GoMES fErNaNdES, Mara GoNÇalVES QUEiroS, SaraH SUElY alVES Ba-
TalHa, SáVio JoSÉ liMa SoarES, ElaiNE fUrTado riBEiro, fáBio co-
ElHo PiNTo, aNTÔNio lEdiEl firMiaNo araNHa, aNTÔNio clEYToN da 
SilVa PiNHEiro, alEXaNdrE fErrEira da SilVa, raYaNa NadYr lUcENa 
calloU e Maria EriKa TaVarES BEZErra, aprovados no concurso Público 
c-173, realizado pela SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo.
acÓrdÃo N.º 62.495
(Processo tc/538201/2019)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente:  SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
Proposta de decisão Vencida: conselheiro Substituto EdValdo fErNaN-
dES dE SoUZa
formalizador da decisão: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (§ 2º do 
art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, nos termos do voto divergente do conselheiro luís da cunha Tei-
xeira, com fundamento no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 
35, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir, em cará-
ter excepcional, o registro dos atos de admissão de Servidores Temporá-
rios firmados entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – WALDIR 
afoNSo dE SoUZa riBEiro, PaUlo roBErTo NaSciMENTo dE SoUSa, 
SUSiaNE cardoSo PErEira, Maria BErNadETE dE oliVEira PalHETa, 
adriaNE PaNdUro GaMa, roGErio riBEiro dE SoUZa, Maria Gali-
lEia araÚJo da SilVa, alEXaNdrE NaSciMENTo dE caSTro, aNa PaU-
la dE alENcar SilVa e carloS GEoVaNNY da SilVa.
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acÓrdÃo N.º 62.496
(Processos tc/510549/2020 e tc/543610/2019)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente:  SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
Proposta de decisão Vencida: conselheiro Substituto EdValdo fErNaN-
dES dE SoUZa
formalizador da decisão: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (§ 2º do 
art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, nos termos do voto divergente do conselheiro luís da cunha Tei-
xeira, com fundamento no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c art. 35, 
da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir, em caráter 
excepcional, o registro dos atos de admissão de Servidores Temporários 
firmados entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – MARIA DAS 
dorES da SilVa liMa, fraNSciSca roSElia da SilVa, claUdiNEi JoSÉ 
da SilVa, roSaNNa ZUQUiM TaNGEriNo, THaTHiaNi criSTiNa cardo-
So rodriGUES, roSEMarY SilVa dE caSTro, diEGo TorrES carVa-
lHo doS PaSSoS, EliVaNdra SaNToS SilVa, SidErlEY MacHado dE 
oliVEira, JUlio BaTiSTa aSSad, fErNaNda TaVarES BriTo, roSiVaN 
PErEira da SilVa e EliaNE do Socorro lEÃo carValHo.
acÓrdÃo Nº. 62.497
(Processo tc/531825/2019)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: cENro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador da decisão: conselheiro fernando de castro ribeiro (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de admissão de 
servidores temporários firmados entre o CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFI-
CAS “RENATO CHAVES” – ELIANE LEITE RIBEIRO, VANESSA DO SOCORRO 
fariaS doS SaNToS, cHarlES BraBo da GaMa, ViTor lEoNardo dE 
lUcENa SoUZa, cáSSio HElToN doS SaNToS SoUZa, MUllEr BrENo 
dE SoUSa oEiraS, iVaNil GoNÇalVES, WaGNEr dE SoUSa SoSiNHo, 
EliSEU riBEiro da SilVa e EliaB HarNoN dE SoUSa PErEira.

Protocolo: 770841
..

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de disPeNsa eLetrÔNica
disPeNsa Por cotaÇÃo eLetrÔNica Nº 01/2022- MPc/Pa
Processo Nº 2022/201319
oBJETo: contratação de empresa especializada para fornecer serviço de 
registro e emissão de certificado digital A3 pessoa física e pessoa jurídica 
com armazenamento em nuvem, com validade de 36 (trinta e seis) meses 
a partir da emissão, para atender a necessidade do Ministério Público de 
contas do Estado do Pará, conforme termos e condições constantes neste 
instrumento e no Termo de referência.
daTa E Hora da SESSÃo: 18/03/2022 às 10:00 (horário local) na plata-
forma do site http://web.banparanet.com.br/cotacao/default.aspx.
coordENador dE coMPraS: akyson ferreira da Silva
oBSErVaÇÃo:Edital e anexos disponível nos sites: www.mpc.pa.gov.br/
transparencia/licitações; www.banparanet.com.br/cotacao e www.com-
praspara.pa.gov/mural

Protocolo: 773327

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 111/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento de férias da servidora daNiEla dE oli-
VEira daNiEli, datado de 10/03/2022 (Protocolo PaE nº 2022/285392), 
e os termos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020;
rESolVE:
art. 1º conceder à servidora daNiEla dE oliVEira daNiEli, ocupante do 
cargo efetivo de Analista Ministerial – Especialidade: Comunicação Social, 
matrícula nº 200254, 30 (trinta) dias das férias relativas ao período aqui-
sitivo 13/04/2021 a 12/04/2022, sendo solicitados 05 (cinco) dias para o 
período de 18 a 22/04/2022, 12 (doze) dias para 04 a 15/07/2022 e 13 
(treze) dias para 05 a 17/12/2022.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 17 de março de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 773385

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 102/2022/MPc/Pa
altera a composição da comissão de Processo administrativo disciplinar instituída 
pela PORTARIA n. 024/2022/MPC/PA e fixa prazo para conclusão das atividades
o ProcUrador-GEral dE coNTaS, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo as informações e documentos constantes do Processo 
administrativo Eletrônico n. 2022/29699, relativo ao processo de 
sindicância, instaurada por meio da PorTaria n. 292/2021/MPc/Pa, de 
14/12/2021, publicada no d.o.E em 16/12/2021, que trata dos fatos 
relacionados no processo administrativo n. 2021/1419822;
 coNSidEraNdo o artigo 201, iii c/c os artigos 202 e 204 da lei estadual 
n. 5.810/1994 (rJU/Pa);
coNSidEraNdo o chamamento do feito à ordem para apreciação da 
possibilidade de substituição dos membros da comissão, apresentado 
através do Memorando n. 02/2022-cPad/MPc/Pa, constante do Processo 
administrativo Eletrônico n. 2022/275319;
coNSidEraNdo a participação dos servidores designados para compor a 
comissão do Processo administrativo disciplinar, através da PorTaria n. 
024/2022/MPc/Pa, na comissão da Sindicância, instaurada por meio da 
PorTaria n. 292/2021/MPc/Pa e que a comissão não realizou nenhuma 
deliberação de conteúdo decisório;
coNSidEraNdo, ainda, a atenção aos princípios da imparcialidade e 
independência, em conformidade com o disposto no art. 150, caput, da lei 
n. 8.112/90 c/c art. 206 lei estadual n. 5.810/1994 (rJU/Pa); e
CONSIDERANDO, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça[1] admite a 
substituição de membros da comissão processante, desde que os novos 
integrantes preencham os requisitos insculpidos no art. 149 da lei n. 8.112/90[2],
rESolVE:
art. 1º designar como Presidente da comissão de Processo administrativo 
disciplinar instituída pela PorTaria n. 024/2022/MPc/Pa, o membro 
STEPHENSoN oliVEira VicTEr, matrícula n. 200095, em substituição ao 
membro fEliPE roSa crUZ, matrícula n. 200196.
art. 2º designar os membros dEÍla BarBoSa Maia, matrícula n. 200223, 
e daNiEllE fáTiMa PErEira da coSTa, matrícula n. 200247, para 
compor a comissão de Processo administrativo disciplinar instituída pela 
PorTaria nº 024/2022/MPc/Pa, em substituição aos servidores ElToN 
JoNaS PErEira da SilVa, matrícula n. 200242, e EVaNdro GUiMarÃES 
riBEiro, matrícula n. 200107.
art. 3º Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias, para a conclusão do 
processo disciplinar, contados da data de publicação deste ato, admitida 
a prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem, nos 
termos do art. 208 da lei estadual n. 5.810/1994 (rJU/Pa).
art. 4º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém, 11 de março de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas
[1] MaNdado dE SEGUraNÇa Nº 21.898 - df (2015/0159913-6)
[2] art. 149. o processo disciplinar será conduzido por comissão composta 
de três servidores estáveis designados pela autoridade competente, obser-
vado o disposto no § 3o do art. 143, que indicará, dentre eles, o seu pre-
sidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo 
nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado.
(*) republicada por ter saído com incorreções na edição do diário 
oficial nº 34.891, de 14/03/2022.

Protocolo: 773348

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1129/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar, como pregoeiro deste Órgão, o servidor aNGElo NaZarENo coSTa 
BarBoSa para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Gedoc 129827/2021, 
cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, 
incluindo a substituição de peças e atualizações de software e firmware de equi-
pamentos dell em operação no datacenter do MPPa, de acordo com o disposto no 
art. 3º, iV, da lei federal nº 10.520, de 17/7/2002, art. 13, i, do decreto federal 
nº 10.024, de 20/09/2019, decreto Estadual 534, de 05 de fevereiro de 2020, 
art. 5º, ii, da lei Estadual nº 6.474, de 6/8/2002, e arts. 10, Vi, e 11 do decreto 
Estadual nº 2.069, de 20/02/2006, e no impedimento deste, a servidora aNdrÉa 
Mara ciccio, 1ª Suplente, e o servidor rafaEl rodriGUES dE SoUZa, 2º 
Suplente, devendo atuar como membro da Equipe de apoio o servidor aNdrÉ dE 
alMEida fErNaNdEZ da SilVa e, no seu impedimento, aNdErSoN SaNToS 
SOUZA, para análise técnica das propostas e da documentação de qualificação 
técnica, e a servidora MoNica faBÍola caValcaNTE doS aNJoS, Técnica-con-
tadora, para análise da documentação contábil.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém (Pa), 16 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 773001
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Portaria Nº 1130/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar, como pregoeiro deste Órgão, o servidor aNGElo NaZarE-
No coSTa BarBoSa para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Gedoc 
136667/2021, cujo objeto é o fornecimento de subscrições de softwares 
red Hat, de acordo com o disposto no art. 3º, iV, da lei federal nº 10.520, 
de 17/7/2002, art. 13, i, do decreto federal nº 10.024, de 20/09/2019, 
decreto Estadual 534, de 05 de fevereiro de 2020, art. 5º, ii, da lei Es-
tadual nº 6.474, de 6/8/2002, e arts. 10, Vi, e 11 do decreto Estadual 
nº 2.069, de 20/02/2006, e no impedimento deste, a servidora aNdrÉa 
Mara ciccio, 1ª Suplente, e o servidor rafaEl rodriGUES dE SoUZa, 
2º Suplente, devendo atuar como membro da Equipe de apoio o servidor 
aNdrÉ dE alMEida fErNaNdEZ da SilVa e, no seu impedimento, Moi-
SÉS SoarES ViEira, para análise técnica das propostas e da documenta-
ção de qualificação técnica, e a servidora MONICA FABÍOLA CAVALCANTE 
doS aNJoS, Técnica-contadora, para análise da documentação contábil.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém (Pa), 16 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 772998
Portaria Nº 1135/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar, como pregoeira deste Órgão, a servidora aNdrÉa Mara ciccio 
para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Gedoc nº 123626/2021, cujo 
objeto é a aquisição de computadores do tipo servidor de rede em formato 
torre, de acordo com o disposto no art. 3º, iV, da lei federal nº 10.520, de 
17/7/2002, art. 13, i, do decreto federal nº 10.024, de 20/09/2019, decre-
to Estadual 534, de 05 de fevereiro de 2020, art. 5º, ii, da lei Estadual nº 
6.474, de 6/8/2002, e arts. 10, Vi, e 11 do decreto Estadual nº 2.069, de 
20/02/2006, e no impedimento desta, o servidor rafaEl rodriGUES dE 
SoUZa, 1º Suplente, e o servidor aNGElo NaZarENo coSTa BarBoSa, 2º 
Suplente, devendo atuar como membro da Equipe de apoio o servidor aN-
dErSoN SaNToS dE SoUZa e, no seu impedimento, aNdrÉ dE alMEida 
fErNaNdEZ da SilVa, para análise técnica das propostas e da documentação 
de qualificação técnica, e a servidora MONICA FABÍOLA CAVALCANTE DOS 
aNJoS, Técnica- contadora, para análise da documentação contábil
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém (Pa), 16 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 772997
eXtrato de Portaria Nº 011/2022-cGMP/Pa, de 17 de MarÇo de 2022.  
o corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do 
Pará, no uso de  suas atribuições legais conferidas pelo art. 30 da lei 
complementar Estadual nº 057, de 06/07/2006 (lei orgânica do Ministério 
Público do Estado do Pará);r E S o l VE :instaurar o devido Processo 
administrativo disciplinar (Pad), em desfavor do Membro do Ministério 
Público, matrícula funcional nº 999.837 MP/Pa, pelos fatos constantes dos 
autos do Procedimento Disciplinar Preliminar – PDP n.º 028/2021-GMP/
Pa.rEGiSTrE-SE e cUMPra-SE.GaBiNETE da corrEGEdoria-GEral do 
MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, em 17 de março de 2022.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
Procurador de Justiça-corregedor-Geral do Ministério Público/Pa

Protocolo: 773227

.

.

adMissÃo de serVidor
.

eXtrato da Portaria nº 005/2022-MP/1ªPJdc
a 1ª Promotoria de Justiça de direitos constitucionais fundamentais, defesa do Pa-
trimônio 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 administrativo nº 000296-200/2021, que se encon-
tra à disposição no Órgão de Execução Ministerial supracitado, localizado na rodovia 
Br 316, Km 08, centro, Município de ananindeua/Pa.
PorTaria: nº 005/2022-MP/1ªPJdc
objeto: “adoTar ProVidÊNciaS Para ViaBiliZar o SErViÇo dE HE-
MoTEraPia, NaS UNidadES dE SaÚdE dE UrGÊNcia E EMErGÊNcia dE 
aNaNiNdEUa/Pa, TorNaNdo diSPoNÍVEl o acESSo.”
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: 772935
extrato da Portaria nº 016/2021-MP/PJJ
o Promotor de Justiça Titular de faro, respondendo cumulativamente pela Pro-
motoria de Justiça de Juruti, com fundamento no art. 54 i e V da lei comple-
mentar nº 057/06, torna pública a instauração do Procedimento administrativo 
nº 000373-092/2019, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de 
Juruti, situada na Travessa Boaventura Bentes, s/n, fórum da comarca de Juruti, 
bairro Bom Pastor, cEP 68170-000, Juruti/Pa, fone: (93) 3536 1797.
PorTaria: 016/2021-MP/PJJ
reclamado: fraNciSco MariNHo alBUQUErQUE
assunto: iNVESTiGar a iNforMaÇÃo dE fEcHaMENTo do PorTo do 
SaliM, local oNdE Era dado EScoaMENTo dE ProdUToS E SErViÇoS 
da coMUNidadE do iGaraPÉ aÇU
Osvaldino Lima de Sousa – Promotor de Justiça Titular de Faro, responden-
do cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Juruti

Protocolo: 773064

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 0134/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018,
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 25/PGJ-MPPa, de 21/2/2022, 
protocolizado no “SiP” sob o nº 2474/2022, em 21/2/2022;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “SiP” sob o 
nº 3246/2022, em 4/3/2022;
coNSidEraNdo os termos da decisão proferida pela Subprocuradoria-
Geral de Justiça, para a Área Técnico-Administrativa, à fl. 45; e,
coNSidEraNdo que é dever da administração a apuração de 
irregularidades no serviço público, conforme prescrito no art. 199 da lei 
Estadual nº 5.810, de 24/1/1994,
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores estáveis adaUTo aZEVEdo fErrEira dE aZEVEdo 
NETo, GETÚlio aNdradE NaSciMENTo filHo e TaTiaNa laGES aliVErTi 
iSraEl, para, sob a Presidência do primeiro, em substituição, respectivamente, 
aos servidores rafaEl TEodoro corrEia, BrUNo MorEira SoUZa e 
adaUTo fErrEira dE aZEVEdo NETo, comporem a comissão de Processo 
administrativo disciplinar, instaurada por meio da PorTaria nº 0069/2022-
MP/SUB-Ta, de 15/2/2022, publicada no d.o.E. de 17/2/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa.
Belém, 16 de março de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 772881
Portaria Nº 1168/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos do e-mail datado de 29/9/2021, protocolizado 
no “SiP” sob o nº 14523/2021, em 29/9/2021;
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 013/2022/craPSii, de 4/3/2022, 
protocolizado no “SiP” sob o nº 3158/2022, em 4/3/2022,
r E S o l V E:
i - diSPENSar, a contar de 18/2/2022, a Promotora de Justiça roSÂNGEla 
ESTUMaNo GoNÇalVES HarTMaNN da função de coordenador da região 
administrativa 10 - Sudeste ii, designada pela PorTaria nº 4442/2021-
MP/PGJ, de 7/12/2021, publicada no d.o.E. de 8/12/2021, e republicada 
por incorreção no d.o.e. de 17/3/2021.
ii - dESiGNar a Promotora de Justiça ESTUMaNo GoNÇalVES HarTMaNN 
para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de coordenador 
da região administrativa 10 - Sudeste ii, no período de 18/2 a 3/3/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 16 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 1189/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando os termos do e-mail datado de 7/3/2022, protocolizado no 
“SiP” sob o nº 3388/2022, em 7/3/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar a Promotora de Justiça aMaNda lUciaNa SalES loBaTo, Vice-
coordenadora da região administrativa 04 - Nordeste ii, para, sem pre-
juízo de suas atribuições, exercer a função de coordenador de referida 
região administrativa, durante o afastamento da titular, Maria cláUdia 
ViToriNo GadElHa, no período de 1 a 4/2/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 17 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 1191/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando os termos do e-mail datado de 7/3/2022, protocolizado no 
“SiP” sob o nº 3397/2022, em 7/3/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar a Promotora de Justiça aMaNda lUciaNa SalES loBaTo, Vice-
coordenadora da região administrativa 04 - Nordeste ii, para, sem pre-
juízo de suas atribuições, exercer a função de coordenador de referida 
região administrativa, durante o afastamento da titular, Maria cláUdia 
ViToriNo GadElHa, no período de 7 a 11/2/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 17 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 773136

.

.

errata
.

errata
Nº. da inexigibilidade: 002/2022-MP/Pa.
Nº da Publicação: 752923
onde se lê: data da assinatura: 18/01/2021.
Leia-se: data da assinatura: 18/01/2022
ordenador responsável: césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procurador-
Geral de Justiça.

Protocolo: 773207
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.

aViso de LicitaÇÃo
.

sessão de continuidade
o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da comissão Permanen-
te de licitação, convoca a empresa licitante a participar da sessão que 
dará continuidade ao convite nº 001/2022-MP/Pa (Execução de projeto 
paisagístico para criação de memorial para vítimas da covid-19 no imóvel 
sede do MPPa no município de ananindeua-Pa), que será realizada no dia 
21/03/2022, às 10h30, na Sala de reuniões das Promotorias de direitos 
constitucionais, localizada no térreo do anexo i, sito à Travessa Ângelo 
custódio, 36, cidade Velha, Belém, oportunidade na qual será aberto o en-
velope contendo a proposta financeira da empresa considerada habilitada 
no certame, de acordo com o resultado da fase de habilitação (publicado 
em 10/03/2022), haja vista a ausência de recursos administrativos.

Protocolo: 773443
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1099/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a aNa PaUla rEiS MiraNda, aSSESSora 
dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE 1ª ENTrÂNcia, Matrícula n.º 999.3178, 
lotada na Promotoria de Justiça de Jacundá, a importância de r$ 800,00 
(oitocentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, perí-
odo de aplicação 3/3 até 30/3/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0301000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 800,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 30/3/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
BElÉM, 14 de março de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 1100/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a MarloN KlEBSoN dE alMEida aBdoN, aU-
Xiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.2521, lotado na Promotoria 
de Justiça de chaves, a importância de r$ 1.260,00 (hum mil, duzentos e 
sessenta reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período 
de aplicação 3/3 até 30/3/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0301000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 1.260,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 30/3/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
BElÉM, 14 de março de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 1183/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a criSTiaNE GoNÇalVES aNdradE da SilVa, 
aSSESSora dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE 1ª ENTrÂNcia, Matrícula 
n.º 999.2659, lotada na Promotoria de Justiça de Primavera, a importância 
de r$ 500,00 (quinhentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto 
Pagamento, período de aplicação 14/3 até 13/5/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0301000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
BElÉM, 17 de março de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 1184/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a roBErTa Marcia riKEr MadUro NaSci-
MENTo, aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1641, lotada na 
Promotoria de Justiça de Terra Santa, a importância de r$ 1.000,00 (hum 
mil reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de 
aplicação 11/3 até 10/5/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0301000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30-Material de consumo-r$ 1.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
BElÉM, 17 de março de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Portaria Nº 1185/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a dioNÍSio E SoUZa GoMES, aSSESSor dE 
ProMoToria dE JUSTiÇa dE 1ª ENTrÂNcia, Matrícula n.º 999.2910, lo-
tado na Promotoria de Justiça de Melgaço, a importância de r$ 280,00 (du-
zentos e oitenta reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, 
período de aplicação 10/3 até 30/3/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0301000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 280,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 30/3/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
BElÉM, 17 de março de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 1186/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a roSa Maria BaSToS foNSEca, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.° 999.1148, lotada na Promotoria de Justiça 
de Moju, a importância de r$ 500,00 (quinhentos reais), para ocorrer com 
despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 7/3 até 6/5/2022, 
conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0301000000
NaTUrEZa da dESPESa
339030 - Material de consumo - r$ 500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
BElÉM, 17 de março de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 1187/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a SaMUEl SoUZa GoMES, aSSESSor dE PJ 
dE 1ª ENTrÂNcia, Matrícula n.º 999.2410, lotado na Promotoria de Jus-
tiça de Ulianópolis, a importância de r$ 300,00 (trezentos reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 4/3 até 
30/3/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0301000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 300,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 30/3/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
BElÉM, 17 de março de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 1188/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a iraNEidE dE oliVEira SilVa MaGalHaES, 
aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1573, lotada na Promo-
toria de Justiça itaituba, a importância de r$ 1.100,00 (hum mil e cem 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 3/3 até 30/3/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0301000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 1.100,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 30/3/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
BElÉM, 17 de março de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 1190/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a MarcoS ViNiciUS GUErra fErrEira, aU-
Xiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.962, lotado na Promotoria 
de Justiça de Breves, a importância de r$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 2/3 até 30/3/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0301000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 1.500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 30/3/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
BElÉM, 17 de março de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
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Portaria Nº 1192/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a EliTaNia coSTa GoNÇalVES, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1113, lotada na Promotoria de Justiça 
de Santa izabel do Pará, a importância de r$ 1.500,00 (hum mil e qui-
nhentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período 
de aplicação 1/3 até 30/3/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0301000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 1.500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 30/3/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
BElÉM, 17 de março de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Protocolo: 772983
.

diÁria
.

republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 04 de 
março de 2022
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): 22/02/2022 - 24/02/2022
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 1077/2022-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 112421/2022 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): água azul do Norte/Pa, Sapucaia/Pa, Xinguara/Pa
PErÍodo(S): 21/03/2022 - 25/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Visita e inspeção em abrigo - realizar inspeção ao espaço 
de acolhimento a crianças e adolescente dos municípios de água azul do 
Norte, Sapucaia e Xinguara/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 11 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1078/2022-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 112351/2022 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, Marabá/Pa
PErÍodo(S): 26/03/2022 - 03/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de sessão do Tribunal do Júri na 
comarca de Marabá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 11 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1079/2022-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 112310/2022 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): fortaleza/cE
PErÍodo(S): 23/03/2022 - 25/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “XXiV congresso Nacional do Ministério Público”, que será realizado na 
cidade de fortaleza/cE.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 11 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1080/2022-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 112150/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SaMUEl SoUZa GoMES
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE PriMEira ENTr
MaTrÍcUla: 999.2410
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Ulianópolis - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 14/03/2022 - 15/03/2022
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 , 11 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1081/2022-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 111836/2022 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): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 18/03/2022 - 18/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar visita técnica no pré-
dio sede e anexo das PJ´s de Castanhal para verificação dos Sistemas de 
Segurança contra incêndio e Emergências (bombas dos hidrantes, sistema 
de SPda, sistema de alarme e detecção de incêndio).
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 11 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1082/2022-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 111770/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JaciNETE alVES SaMPaio
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2190
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): Mãe do rio/Pa, aurora do Pará/Pa, ipixuna do Pará/Pa, Para-
gominas/Pa, Ulianópolis/Pa, dom Eliseu/Pa, Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 30/03/2022
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 , 11 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 1083/2022-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 111626/2022 conforme abaixo relacionado:
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 - Pa
dESTiNo(S): florianópolis/Sc
PErÍodo(S): 30/03/2022 - 01/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, na qualidade de coordenadora 
do centro de apoio operacional cível, Processual e do cidadão, da reunião 
presencial, como membro do “fórum Nacional de combate aos impactos dos 
agrotóxicos e Transgênicos”, a ser realizada em florianópolis/Sc.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 11 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1084/2022-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 110980/2022 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): 15/03/2022 - 15/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização de contrato - fiscalizar o contrato n. 031/2021, 
referente à construção da nova PJ de Vigia/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 11 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1085/2022-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 110878/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: roBErTo carloS SoarES fiGUEirEdo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo - 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): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 17/03/2022 - 19/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Prestar apoio administrativo, logístico 
e operacional no evento que a PJ Ângela Maria Balieiro Queiroz – Coorde-
nadora do cao cPc participará no dia 18 de março de 2022, em Santarém, 
evento da Semana da acessibilidade, fruto do Termo de cooperação Téc-
nica n.º 018/2021.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 11 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1086/2022-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 771/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 04/03/2022, protocolo 108737/2022, conforme abaixo relacionada:
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
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
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 11 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1104/2022-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 112843/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: UBiraGilda SilVa PiMENTEl
carGo/fUNÇÃo: Subprocurador-Geral de Justiça para área técnico-admi-
nistrativa
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): Mãe do rio/Pa, aurora do Pará/Pa, ipixuna do Pará/Pa, Para-
gominas/Pa, Ulianópolis/Pa, dom Eliseu/Pa, Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 30/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, como integrante da comitiva 
da PGJ, da visita institucional à região administrativa Nordeste iii.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 15 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 772902
Portaria Nº 1094/2022-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 112808/2022 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): 28/03/2022 - 28/03/2022
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 , 11 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1095/2022-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 112796/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: roBErTo aNToNio PErEira dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça criminal de Belém
MaTrÍcUla: 803.039
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Muaná/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 Muaná/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 11 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1102/2022-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 112860/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Joao BaTiSTa dE araUJo caValEiro dE MacEdo JUNior
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Bragança
MaTrÍcUla: 999.1725
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Bragança - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Tailândia/Pa
 PErÍodo(S): 04/10/2021 - 08/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
BElÉM/Pa , 15 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 1103/2022-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 112858/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Joao BaTiSTa dE araUJo caValEiro dE MacEdo JUNior
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Bragança
MaTrÍcUla: 999.1725
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Bragança - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 04/02/2022 - 04/02/2022, 11/02/2022 - 11/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 15 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1105/2022-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 112842/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EliaNE do Socorro BarroS da SilVa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3350
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): 16/03/2022 - 17/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança dos Membros deste 
Parquet durante a correição ordinária, orientação funcional, e devolutiva 
de escuta social de 2021, na região Nordeste iii.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 15 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1106/2022-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 112841/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adriaNo cardoSo PaNToJa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo BM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3145
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): 16/03/2022 - 17/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança dos Membros deste 
Parquet durante a correição ordinária, orientação funcional, e devolutiva 
de escuta social de 2021, na região Nordeste iii.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 15 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1107/2022-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 112837/2022 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): Marabá/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 Juri na 
comarca de São Geraldo do araguaia/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 15 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1108/2022-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 112776/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rEJaNE dE caSSia MacEdo da SilVa SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE TErcEira 
ENTraNcia
MaTrÍcUla: 999.534
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Muaná/Pa
PErÍodo(S): 14/03/2022 - 18/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - Prestar apoio ao PJ no muti-
rão que será realizado na comarca de Muaná/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 15 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1109/2022-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 112759/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEllY laUrENTiNo daMaSio
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PEdaGoGo - aTc-a-iV
MaTrÍcUla: 999.2094
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Bragança/Pa
PErÍodo(S): 16/03/2022 - 17/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - Participar de reunião com a comuni-
dade Quilombola do america, bem como realizar vistoria em escolas do município.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 15 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1121/2022-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 113025/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EriKa MENEZES dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: chefe gabinete PGJ
MaTrÍcUla: 999.1363
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Mãe do rio/Pa, aurora do Pará/Pa, ipixuna do Pará/Pa, Para-
gominas/Pa, Ulianópolis/Pa, dom Eliseu/Pa, Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 30/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, como integrante da comitiva 
da PGJ, da visita institucional à região administrativa Nordeste iii.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 15 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1122/2022-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 113018/2022 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): dom Eliseu/Pa
PErÍodo(S): 16/03/2022 - 18/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme - Realizar 
a manutenção no sistema de alarme e de cfTV na PJ de dom Eliseu/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 15 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 1123/2022-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 113016/2022 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): dom Eliseu/Pa
PErÍodo(S): 16/03/2022 - 18/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme - Realizar 
a manutenção no sistema de alarme e de cfTV na PJ de dom Eliseu/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 15 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1124/2022-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 113007/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SUldBlaNo oliVEira GoMES
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Tucumã
MaTrÍcUla: 999.2340
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Tucumã - Pa
dESTiNo(S): São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 17/03/2022 - 18/03/2022, 24/03/2022 - 25/03/2022, 
30/03/2022 - 31/03/2022
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 , 15 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1125/2022-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 113006/2022 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): Mãe do rio/Pa, aurora do Pará/Pa, ipixuna do Pará/Pa, Para-
gominas/Pa, Ulianópolis/Pa, dom Eliseu/Pa, Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 30/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, como integrante da comitiva 
da PGJ, da visita institucional à região administrativa Nordeste iii.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 15 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1126/2022-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 112994/2022 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): Belém/Pa
PErÍodo(S): 10/03/2022 - 10/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
equipamento de informática (impressora) da PJ de São francisco do Pará 
até a sede do MP em Belém, bem como retirar material de expediente e 
cartão de abastecimento de veículo oficial da PJ de Castanhal/PA.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 15 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1127/2022-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 113031/2022 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): 06/04/2022 - 08/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Parti-
cipar, na qualidade de coordenador do centro de apoio operacional de 
defesa do Patrimônio Público e de combate à Sonegação fiscal, do encer-
ramento do “Seminário Jucepa itinerante por todo o Pará”, para compor o 
Painel iii, e visita às PJ´s de Santarém da área da improbidade para divul-
gação do projeto royalties, a serem realizadas na cidade de Santarém/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 15 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1128/2022-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 113026/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcoS roBErTo SiQUEira aNdradE
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-iV
MaTrÍcUla: 999.341
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Bragança/Pa
PErÍodo(S): 16/03/2022 - 17/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora danielly laurentino damasio até o município de Bragança/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 15 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1136/2022-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 112836/2022 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): Jacundá/Pa
PErÍodo(S): 13/03/2022 - 15/03/2022
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 , 16 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1137/2022-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 112814/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio MaNoEl cardoSo diaS
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Tomé-açu
MaTrÍcUla: 999.1681
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Tomé-açu - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 14/03/2022 - 16/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois 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 março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 1138/2022-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 112813/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JorGE MaiKoN caNdido dE JESUS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2554
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, Tucuruí/Pa, Jacundá/Pa, Goia-
nésia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 09/03/2022 - 20/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 11 e 1/2 (onze e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 16 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1139/2022-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 112807/2022 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): 22/03/2022 - 22/03/2022
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 , 16 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1140/2022-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 112790/2022 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): São Geraldo do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 18/03/2022 - 18/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião no município de 
São Geraldo do araguaia e realizar vistoria na escola da aldeia Suruí na 
zona rural do mesmo município.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 16 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1173/2022-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 113427/2022 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): Uruará/Pa
PErÍodo(S): 15/03/2022 - 16/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: audiência Judicial agrária
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 16 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1174/2022-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 113360/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: oSValdo JoSE rodriGUES NEVES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2755
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): concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 03/03/2022 - 03/03/2022, 08/03/2022 - 10/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 16 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1175/2022-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 113334/2022 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): Santarém/Pa, oriximiná/Pa
PErÍodo(S): 30/03/2022 - 01/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de ordem 
de missão.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 16 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1176/2022-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 113313/2022 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): Goianésia do Pará/Pa, Pacajá/Pa
PErÍodo(S): 21/03/2022 - 26/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir o 
servidor Wilson de oliveira até os municípios de Goianésia do Pará e Pacajá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 16 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1177/2022-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 113312/2022 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): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 16/03/2022 - 18/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor alexandre dos Santos costa até a PJ de castanhal/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 16 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS



diário oficial Nº 34.897   129Sexta-feira, 18 DE MARÇO DE 2022

Portaria Nº 1178/2022-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 113303/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUcaS rocHa Garcia
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3271
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): Mãe do rio/Pa, aurora do Pará/Pa, ipixuna do Pará/Pa, Para-
gominas/Pa, Ulianópolis/Pa, dom Eliseu/Pa, Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 30/03/2022
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 março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 773338

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da Lei nº 8.666/93)
Nº. da ata de registro de Preços: 049/2021-MP/Pa.
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico Nº 034/2021-MP/Pa
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa M.c. XErfaN 
rEcEPÇÕES - ME (cNPJ/Mf sob nº 05.332.940/0001-00).
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para a coNTraTaÇÃo dE SErViÇoS dE aliMENTaÇÃo.
data da assinatura: 17/09/2021.
Vigência: 20/09/2021 a 20/09/2022.
Preços registrados: 

item esPeciFicaÇÕes tÉcNicas UNid.

Qtd
esti-

mada
(a)

Preço 
Unitário

(B)

Valor global 
máximo do 

item
(axB)

1

Item: 12807 Descrição: Buffet
coquetel 1, com 14 itens de alimentos e 

bebidas, sendo:
1.1) 6 itens da categoria “Entradas”, do grupo 

“biscoitos doces e salgados”;
1.2) 8 itens da categoria “Bebidas”, sendo 1 

do grupo de “água natural”, 2 do grupo “cafés”, 
1 do grupo “chocolate líquido”, 2 do grupo “suco 

de frutas naturais” e 2 do grupo de “chá”.
atendimento no Município de Belém

Serviço 
por 

pessoa
300 29,00 8.700,00

2

Item: 12807 Descrição: Buffet
coquetel 2, com 21 itens de alimentos e 

bebidas, sendo:
2.1) 11 itens da categoria “Entradas”, sendo 

4 do grupo “pequenos salgados”, 3 do grupo 
“pães”, 4 do grupo “frios e pastas”;

2.2) 2 itens da categoria “Sobremesas”, sendo 
2 do grupo “grandes sobremesas”;

2.3) 8 itens da categoria “Bebidas”, sendo 1 
do grupo de “água natural”, 2 do grupo “suco 

de frutas naturais”, 2 do grupo “café”, 1 do gru-
po “chocolate líquido” e 2 do grupo de “chá”.

atendimento no Município de Belém

Serviço 
por 

pessoa
600 27,50 16.500,00

3

Item: 12807 Descrição: Buffet
coquetel 3, com 26 itens de alimentos e 

bebidas, sendo:
3.1) 10 itens da categoria “Entradas”, do 

grupo “pequenos salgados”;
3.2) 10 itens da categoria “Sobremesas”, do 

grupo “pequenos doces”;
3.3) 6 itens da categoria “Bebidas”, sendo 1 

grupos de “água natural”, 2 do grupo “suco de 
frutas naturais” e 3 do grupo “refrigerantes”.

atendimento no Município de Belém

Serviço 
por 

pessoa
1.000 40,00 40.000,00

4

Item: 12807 Descrição: Buffet
coquetel 4, com 26 itens de alimentos e 

bebidas, sendo:
4.1) 10 itens da categoria “Entradas”, do 

grupo “pequenos salgados”;
4.2) 10 itens da categoria “Sobremesas”, do 

grupo “pequenos doces”;
4.3) 6 itens da categoria “Bebidas”, sendo 1 

grupos de “água natural”, 2 do grupo “suco de 
frutas naturais” e 3 do grupo “refrigerantes”.
atendimento nos municípios de ananindeua, 
Marituba, Benevides, Santa Barbara, Santa 

izabel, castanhal e nos distritos de icoaraci, 
Mosqueiro e outeiro

Serviço 
por 

pessoa
200 41,50 8.300,00

  5
 

Item: 12807 Descrição: Buffet
coquetel 5, com 21 itens de alimentos e 

bebidas, sendo:
5.1) 5 itens da categoria “Entradas”, sendo do 

grupo “pequenas porções”;
5.2) 10 itens da categoria “Sobremesas”, 

sendo do grupo “pequenos doces”;
5.3) 6 itens da categoria “Bebidas”, sendo 1 

grupos de “água natural”, 2 do grupo “suco de 
frutas naturais” e 3 do grupo “refrigerantes”.

atendimento no Município de Belém

Serviço 
por 

pessoa
600 35,80 21.480,0

6

Item: 12807 Descrição: Buffet
coquetel Souper, com 24 itens de alimentos e 

bebidas, sendo:
6.1) 13 itens da categoria “Entradas”, sendo 

10 do grupo “pequenos salgados”; e 3 do grupo 
“pequenas porções”;

6.2) 5 itens da categoria “Sobremesas”, do 
grupo “pequenos doces”;

6.3) 6 itens da categoria “Bebidas”, sendo 
1 do grupo de “água natural”, 2 do grupo 

“sucos de frutas naturais” e 3 do grupo “refrige-
rantes”.

atendimento no Município de Belém

Serviço 
por 

pessoa
300 33,80 10.140,00

7

Item: 12807 Descrição: Buffet
almoço 1, com 9 itens de alimentos e bebidas, 

sendo:
7.1) 1 item da categoria “Entradas”, sendo do 

grupo “saladas”;
7.2) 2 itens da categoria “Pratos Principal”;
7.3) 3 itens da categoria “acompanhamen-

tos”;
7.4) 1 item da categoria “Sobremesas”;

7.5) 2 itens da categoria “Bebidas”, sendo 2 
do grupo “sucos de frutas naturais”.
atendimento no Município de Belém

Serviço 
por 

pessoa
1.500 58,50 87.750,00

8

Item: 12807 Descrição: Buffet
almoço 2, com 24 itens de alimentos e 

bebidas, sendo:
8.1) 8 itens da categoria “Entradas”, sendo 

do grupo “pequenos salgados”, e 3 do grupo 
“pequenas porções”;

8.2) 3 itens da categoria “Pratos Principais”;
8.3) 3 itens da categoria “acompanhamen-

tos”;
8.4) 3 itens da categoria “Sobremesas”, sendo 

do grupo “grandes sobremesas”
8.5) 7 itens da categoria Bebidas, sendo 1 

grupos de “água natural”, 3 do grupo “sucos de 
frutas naturais” e 3 do grupo “refrigerantes”.

atendimento no Município de Belém

Serviço 
por 

pessoa
200 67,80 13.560,00

9

Item: 12807 Descrição: Buffet
Sobremesa grande - fornecimento de Grande 

Sobremesa para 20 pessoas (bolo ou pudim ou 
mousse ou torta ou similares) - atendimento 

nos municípios de ananindeua, Marituba, Bene-
vides, Santa Barbara, Santa izabel, castanhal 

e nos distritos de icoaraci, Mosqueiro e outeiro

Ser-
viço 08 375,00 3.000,00

10

Item: 12807 Descrição: Buffet
Sobremesa grande - fornecimento de Grande 

Sobremesa para 20 pessoas (bolo ou pudim ou 
mousse ou torta ou similares) - atendimento no 

Município de Belém

Ser-
viço 50 290,00 14.500,00

11
Item: 12807 Descrição: Buffet

Torta fria - fornecimento de Torta fria para 20 
pessoas - atendimento no Município de Belém

Ser-
viço 50 230,00 11.500,00

12

Item: 12807 Descrição: Buffet
Torta fria - fornecimento de Torta fria para 
20 pessoas - atendimento nos municípios 

de ananindeua, Marituba, Benevides, Santa 
Barbara, Santa izabel, castanhal e nos distritos 

de icoaraci, Mosqueiro e outeiro

Ser-
viço 08 310,00 2.480,00

13

Item: 12807 Descrição: Buffet
Prato quente - fornecimento de Prato quente 

de camarão para 20 pessoas - atendimento no 
Município de Belém

Ser-
viço 10 580,00 5.800,00

14

Item: 12807 Descrição: Buffet
Prato quente - fornecimento de Prato quente 

de bacalhau para 20 pessoas - atendimento no 
Município de Belém

Ser-
viço 06 620,00 3.720,00

15

Item: 12807 Descrição: Buffet
Prato quente - fornecimento de Prato quente 
de frango para 20 pessoas - atendimento no 

Município de Belém

Ser-
viço 10 480,00 4.800,00
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16

Item: 12807 Descrição: Buffet
Prato quente - fornecimento de Prato quente 

de queijo e presunto, ou queijo e peito de peru 
para 20 pessoas - atendimento no Município 

de Belém

Ser-
viço 10 330,00 3.300,00

17

Item: 12807 Descrição: Buffet
Prato quente - fornecimento de Prato quente 
de filé para 20 pessoas - Atendimento no 

Município de Belém

Ser-
viço 10 590,00 5.900,00

18

Item: 12807 Descrição: Buffet
Prato quente - fornecimento de Prato quente 

de queijo e presunto, ou queijo e peito de peru 
para 20 pessoas - atendimento nos municípios 

de ananindeua, Marituba, Benevides, Santa 
Barbara, Santa izabel, castanhal e nos distritos 

de icoaraci, Mosqueiro e outeiro

Ser-
viço 03 580,00 1.740,00

19

Item: 12807 Descrição: Buffet
Pequenos doces - fornecimento do cento de 
Pequenos doces (1 cento) - atendimento no 

Município de Belém

Ser-
viço 50 85,00 4.250,00

20

Item: 12807 Descrição: Buffet
Pequenos salgados - fornecimento do cento 

de Pequenos Salgados (1 cento) - atendimento 
no Município de Belém

Ser-
viço 50 85,00 4.250,00

21

Item: 12807 Descrição: Buffet
Biscoitos doces - fornecimento do quilograma 
de Biscoitos doces (1 Kg) - atendimento no 

Município de Belém

Ser-
viço 30 50,00 1.500,00

22

Item: 12807 Descrição: Buffet
Sucos de frutas - fornecimento de Suco de 

frutas naturais para 20 pessoas (2 sabores) - 
atendimento no Município de Belém

Ser-
viço 90 65,00 5.850,00

23

Item: 12807 Descrição: Buffet
Sucos de frutas - fornecimento de Suco de 

frutas naturais para 20 pessoas (2 sabores) - 
atendimento nos municípios de ananindeua, 
Marituba, Benevides, Santa Barbara, Santa 

izabel, castanhal e nos distritos de icoaraci, 
Mosqueiro e outeiro

Ser-
viço 10 75,00 750,00

24

Item: 12807 Descrição: Buffet
refrigerante - fornecimento de refrigerante 

para 20 pessoas (2 sabores) - atendimento no 
Município de Belém

Ser-
viço

90 43,00 3.870,00

25

Item: 12807 Descrição: Buffet
refrigerante - fornecimento de refrigerante 

para 20 pessoas (2 sabores) - atendimento nos 
municípios de ananindeua, Marituba, Benevi-
des, Santa Barbara, Santa izabel, castanhal 

e nos distritos de icoaraci, Mosqueiro e outeiro

Ser-
viço 10 48,00 480,00

Valor Global do Grupo Único r$284.120,00

Endereço da contratada: rua Veiga cabral, 1212-a, Batista campos, Be-
lém-Pa, cEP: 66.023-620, telefone: (91) 3225-1086/3241-4507, e-mail: 
asmulatas@yahoo.com.br.
ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior.
foro: Belém.

Protocolo: 706098
aViso de arQUiVaMeNto nº 01/2022-5º PJdPPMa
o 5º ProMotor de JUstiÇa de deFesa do PatriMÔNio PÚBLi-
co e da MoraLidade adMiNistratiVa de BeLÉM,
dr. Sandro ramos chermont, no uso de suas atribuições legais, e nos ter-
mos do artigo 10, § 1º, da resolução nº 23/2007, do cNMP.
Torna pública, para os devidos fins, a promoção de arquivamento dos autos 
do inquérito civil n° 000354-151/2018, a ter por objeto “ apurar suposta 
prática de atos caracterizadores de improbidade administrativa, em razão 
de violação de princípios pelo dETraN/Pa, no credenciamento da empresa 
realdrive Simuladores ltda. para fornecimento de simuladores a serem 
utilizados pelo centro de formação de condutores”.
Em conformidade com o disposto do artigo 7°, §4º , da PorTaria n.º 
2128/2020-MP/PGJ e por intermédio deste, fica informado aos interessados 
(realdrive Simuladores ltda e dETraN/Pa), sobre a promoção de 
arquivamento proferida nos autos do inquérito civil, posto não ter ocorrido, 
no prazo de 10 (dez) dias, comprovação de recebimento da mensagem 
eletrônica remetida.
aos interessados, informa-se que têm a faculdade de encaminhar ao Egré-
gio conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará, se assim 
desejarem, razões escritas ou documentos, que serão incorporados aos 
autos do procedimento, com o propósito de obstar seu arquivamento.
Belém/Pa, 09 de março de 2022.
SaNdro raMoS cHErMoNT
5º Promotor de Justiça de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 
administrativa de Belém

Protocolo: 772923
extrato da recomendação nº 001/2022 – inquérito civil 
Nº 014481-031/2019
o Promotor de Justiça Titular da 9ª Promotoria de Justiça de Santarém de 
direitos constitucionais e Probidade administrativa, dr. diEGo BElcHior 
fErrEira SaNTaNa, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 

129, inciso iii, da constituição federal; art. 26, inciso i, da lei 8.625/93; 
artigo 16 c/c artigo 19, ambos da resolução nº 007/2019-cPJ; e artigo 
2º, § 4º da Resolução nº 023/2007–CNMP, torna pública a Recomenda-
ção nº 001/2022, expedida nos autos do inquérito civil SiMP Nº 014481-
031/2019, que se encontra à disposição na 9ª Promotoria de Justiça de 
Santarém, situada na Avenida Mendonça Furtado, 3991 – Liberdade CEP: 
68.040-050, Santarém/Pa, fone: (93) 3512 0400.
recomendação: nº 001/2022
recomendado: Presidente da fundação de atendimento Socioeducativo do 
Pará-faSEPa
assunto: recomenda ao Presidente da fundação de atendimento Socioeduca-
tivo do Pará-faSEPa, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda ao diS-
TraTo dos servidores darlEN WilSoN fErrEira SilVa, lUiS dE caSTro 
colarES e oSWaldo TEllES da coSTa NETo, tendo em vista que suas vin-
culações com a administração pública estão em desacordo com as disposições 
do art. 2º, caput e parágrafo único da lei complementar nº 07/1991, ferindo 
o princípio da legalidade, ressalvando que o acolhimento da recomendação 
importa a adequação ao princípio republicano e restauração da legalidade, 
bem como evitará o ajuizamento de demanda com probabilidade de aplicação 
de sanções que podem repercutir nos direitos políticos.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 772916
Portaria Nº 0115/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiS-
TraTiVa, 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:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias de servidores do Minis-
tério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio PerÍodo a coNtar 
de

dias
restaN-

tes

107120/2022 alESSaNdra criSTiNE dE 
Sa MEdEiroS 2021/2022 21/01 a 

19/02/2022 11/02/2022 09

101415/2022 aNa cHriSTiNa BraGa 
dE lEMoS 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

101083/2022 aNdrE lUiZ doS SaNToS 
aNcHiETa 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 12/01/2022 25

102947/2022 aNGEla Maria doS 
SaNToS QUadroS 2021/2021 10/01 a 

08/02/2022 24/01/2022 16

112464/2022 aNGEla Maria doS 
SaNToS QUadroS 2021/2022 07/03 a 

05/04/2022 07/03/2022 30

103553/2022 carloS alBErTo dE 
oliVEira GUilHErME 2021/2022 24/01 a 

22/02/2022 27/01/2022 27

100560/2022 cHriSTiaNE TEiXEira da 
SilVa fUJiYaMa 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

104612/2022 claUdiNETE loBaTo 
MoNTEiro 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 01/02/2022 05

111214/2022 daNiEl GaMa GUiZZo 2021/2022 15/02 a 
16/03/2022 15/02/2022 30

110269/2022 dEodaTa do carMo 
rodriGUES MaUES 2021/2022 01 a 

30/03/2022 01/03/2022 30

100670/2022 EdNa lUcia SoUZa dE Sa 2021/2022 07/01 a 
05/02/2022 07/01/2022 30

100635/2022 EdUardo NEiVa PiNTo 2021/2022 07/01 a 
05/02/2022 07/01/2022 30

SiP 18888/2021 EVErToN coSTa doS 
SaNToS 2018/2019 13/01 a 

11/02/2020 28/01/2020 15

100022/2022 fEliPE PiNTo MarQUES 
JUNior 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

106241/2022 fErNaNdo PEdro PENa 
fUrTado 2021/2022 26/01 a 

24/02/2022 07/02/2022 18

110471/2022 fraNciSco JUNior TaVa-
rES PiNTo 2021/2022 01 a 

30/03/2022 01/03/2022 30

110187/2022 fraNciSco TaSSo MEdEi-
roS MoNTEiro 2021/2022 01 a 

30/03/2022 01/03/2022 30

108559/2022 GaBriElla criSTiNa 
SoUZa falcao 2021/2022 01 a 

30/03/2022 01/03/2022 30

111259/2022 GElY TaTiaNa coSTa 
riBEiro 2021/2022 01 a 

30/03/2022 07/03/2022 24

111431/2022 GilSoN diaS da SilVa 2021/2022 01 a 
30/04/2022 01/04/2022 30

105880/2022 HENriQUE KlaUTaU dE 
MENdoNca 2018/2019 31/01 a 

14/02/2022 07/02/2022 08

109728/2022 JacirEMa JENNY NUNES 
GoMES 2021/2022 01 a 

30/03/2022 01/03/2022 30

106376/2022 JaMYllE HaNNa MaNSUr 2019/2020 31/01 a 
01/03/2022 08/02/2022 22

111604/2022 JUNo ErNi aNdradE 
araUJo 2021/2022 01 a 

30/03/2022 01/03/2022 30

100902/2022 KEllY VaNESSa fariaS 
da SilVa 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30
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104026/2022 lorENa MESQUiTa SilVa 
ViaNa 2021/2022 27/01 a 

25/02/2022 31/01/2022 26

100634/2022 lUaNa caMilE SEaBra 
GoNcalVES fEio 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 10/01/2022 27

108555/2022 lUcirENE Maia da SilVa 2021/2022 01 a 
30/03/2022 01/03/2022 30

101264/2022 lUiZ ErNESTo caBral 
liMa 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 12/01/2022 25

110486/2022 MarcEllo TriNdadE 
PiNHEiro GoMES 2021/2022 01 a 

30/03/2022 01/03/2022 30

129937/2021 Marcia BETHaNia dE 
alBUQUErQUE ViNaGrE 2020/2021 14 a 

23/09/2021 21/09/2021 03

109123/2022 Marcio JoSE SaNToS 
da SilVa 2021/2022 01/02 a 

02/03/2022 01/02/2022 30

102608/2022 MarcoS GErSoN Marial-
Va EliSiario 2021/2022 20/01 a 

18/02/2022 20/01/2022 30

101182/2022 MarcUS MUrilo PEGado 
aiNETTE JUNior 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

109603/2022 Maria aParEcida da 
SilVa araUJo 2021/2022 01 a 

30/03/2022 01/03/2022 30

103969/2022 Maria cElESTE SilVa doS 
SaNToS 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 31/01/2022 09

111356/2022 Maria criSTiNa GoNcal-
VES dE SoUZa 2019/2020 01 a 

30/09/2022 01/09/2022 30

109932/2022 Maria fraNciSca doS 
SaNToS dE BarroS 2021/2022 01/02 a 

02/03/2022 01/02/2022 30

108634/2022 MarloN claYToN fErrEi-
ra loPES 2021/2022 01 a 

30/03/2022 01/03/2022 30

100158/2022 MilENa dE NaZarE PaN-
ToJa carValHo BENTES 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

109439/2022 PaUla daNiEllE SilVa 
MiYKE 2021/2022 01/02 a 

02/03/2022 01/02/2022 30

111993/2022 raiMUNdo NoNaTo coSTa 
BElEZa JUNior 2021/2022 10/03 a 

08/04/2022 10/03/2022 30

100088/2022 rodriGo liMa caMPoS 
do ValE 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

105488/2022 SaNdra Maria doS 
SaNToS PiNHEiro 2021/2022 20/01 a 

18/02/2022 04/02/2022 15

110967/2022 SaNdro GEorGE PalHETa 
BarBoSa 2021/2022 14/03 a 

12/04/2022 14/03/2022 30

110954/2022 Sara corrEa BarroS 2021/2022 01 a 
30/03/2022 01/03/2022 30

111212/2022 SirlEY dE Maria SaNToS 
diaS 2016/2017 07 a 

27/03/2022 07/03/2022 21

103173/2022 SUE aNN da SilVa 
Marcal 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 25/01/2022 15

110979/2022 THaiS Maria TEiXEira 
coSTa PEiXoTo 2021/2022 21/03 a 

19/04/2022 21/03/2022 30

101826/2022 THaiS SoarES MENdES 2021/2022 12/01 a 
10/02/2022 17/01/2022 25

109151/2022 ViViaN raQUEl SarMENTo 
coSTa 2021/2022 01 a 

30/03/2022 01/03/2022 30

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
BElÉM, 11 de março de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 772918
eXtrato de Portaria
a ProMoTora dE JUSTiÇa TiTUlar do 1º carGo da ProMoToria dE 
JUSTiÇa da iNfÂNcia E JUVENTUdE dE BElÉM, dra. SiNTia NoNaTa 
NEVES dE QUiNTalHa BiBaS MaradEi, torna pública a instauração de 
Procedimento administrativo, que se encontra à disposição na Promotoria 
de Justiça de da infância e Juventude de Belém, situada na rua Ângelo 
custódio, nº 85, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 005/2022
data da instauração: 15/03/2022
objeto: garantir a continuidade do PPcaaM no Estado do Pará.
Promotoria de Justiça: 1ª ProMoTora dE JUSTiÇa da iNfÂNcia E JU-
VENTUdE dE BElÉM
Promotora de Justiça: SiNTia NoNaTa NEVES dE QUiNTaNilHa BiBaS MaradEi

Protocolo: 772910
eXtrato da Portaria Nº 15/2022-8ª PJ aGrÁria
a 8ª Promotoria de Justiça agrária da região de castanhal, com fundamento nos 
arts. 8°, incisos ii, iii e iV, da resolução 174 do conselho Nacional do Ministério 
Público e art. 31, ii, da resolução nº 007/2019-cPJ, torna pública a instauração 
do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 005642-040/2021 que encon-
tra-se a disposição na Promotoria agrária de castanhal, situada na av. Maximino 
Porpino 1204, Bairro Centro, Castanhal – Pará, Fone (91) 3412-6100.
PorTaria Nº 15/2022-8ª PJ aGrária
Polo ativo: comunidade rural Vale do Bocaia - acará
Polo Passivo: Brasil Bio Fuels Reflorestamento, indústria e Comércio S/A
Assunto: A fim de acompanhar os conflitos agrários entre agricultores e a empresa BBF.
HErENa NEVES MaUÉS corrÊa dE MElo, Promotora de Justiça, em exercício

Protocolo: 772951

extrato da Portaria n° 010/2014-MP/12JMaB
a 12ª Promotora de Justiça de Marabá, com fundamento no art. 54, Vi e § 
3° da lei complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Proce-
dimento administrativo n° 000040-912/2015, que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, Esq. 
c/ rod. Transamazônica - agrópolis do iNcra, cEP 68.502-290 - Marabá - 
Pará – Fone (94) 3312-9900 Fax: (94) 3312-9904.
PorTaria nº 010/2014-MP/12PJMaB
Envolvido: faZENda MoraNJUBa, MoradorES da coMUNidadE MoraNJUBa.
assunto: apurar “condições” da regularização fundiária dos integrantes da 
comunidade Moranjuba.
Mariana Sousa cavaleiro de Macêdo dantas
Promotora de Justiça
Titular da12ª Promotoria de Justiça de Marabá

Protocolo: 772974
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 011/2022-MPPa/9ºPJ/stM
a 9ª Promotoria de Justiça de Santarém de direitos constitucionais e Pro-
bidade administrativa, por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo 
subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao disposto no 
art. 4º, § 1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Nacional do Ministério 
Público, e art. 8º, § 5º e 6º, da resolução nº 007/2019-cPJ, vem por meio 
deste edital, cientificar o interessado “ANÔNIMO” e a todos quantos pos-
sam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de recurso 
ao conselho Superior do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias, 
acerca do arQUiVaMENTo da Notícia de fato SiMP nº 003861-031/2021.
Santarém-Pa, 16 de Março de 2022.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Titular do 9º cargo de Promotor de Justiça de Santarém

Protocolo: 772960
extrato da Portaria nº 013/2022 – inquérito civil n° 000465-151/2021
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 6º carGo da ProMoToria dE dEfESa do 
PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. aldo dE 
oliVEira BraNdÃo SaifE, torna pública a instauração do inquérito civil n° 
000465-151/2021 que se encontra à disposição na sede do Ministério Público na 
rua João diogo n. 100, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração: 013/2022-MP/6ªPJdPPMa
Objeto: Apurar especificamente: a suposta omissão do ex-procurador do es-
tado afonso carlos Paulo de oliveira Junior em atuar em ações de execução 
fiscal ajuizadas pelo Estado do Pará, que acarretaram prejuízo ao erário.
Promotor de Justiça: aldo dE oliVEira BraNdÃo SaifE
Promotoria de Justiça: 6º cargo da Promotoria de Justiça de defesa do 
Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Belém.

Protocolo: 772955
extrato da Portaria nº 0023/2021-MP/PJJ
a Promotora de Justiça Titular do 13º cargo de Santarém, respondendo 
cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Juruti, com fundamento no 
art. 54 i e V da lei complementar nº 057/06, torna pública a instauração 
do Procedimento administrativo nº 000659-092/2019, que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Juruti, situada na Travessa Boa-
ventura Bentes, s/n, fórum da comarca de Juruti, bairro Bom Pastor, cEP 
68170-000, Juruti/Pa, fone: (93) 3536 1797.
PorTaria: 023/2021-MP/PJJ
reclamado: MUNicÍPio dE JUrUTi / corPo dE BoMBEiroS MiliTar do Pará
assunto: acoMPaNHar a ViaBilidadE dE iNSTalaÇÃo dE UMa UNida-
dE do corPo dE BoMBEiroS EM JUrUTi-Pa E acoMPaNHar a NEcES-
SidadE do MUNicÍPio dE JUrUTi TEr o SElo dE iNSPEÇÃo VEGETal
LÍLIAN REGINA FURTADO BRAGA – Promotora de Justiça Titular do 13º 
cargo de Santarém respondendo cumulativamente pela Promotoria de Jus-
tiça de Juruti

Protocolo: 773002
extrato da Portaria nº 004/2022-2ªPJPGM
o Ministério Público do Estado do Pará, por meio do Promotor de Justiça 
carloS laMarcK MaGNo BarBoSa, titular do 2º cargo de PJ de 
Paragominas, com fundamento no art. 54, Vi, e §3º da lei complementar 
nº 057/06, no art. 4º, Inc. VI, da Resolução nº 23 – CNMP, de 17/09/07, 
e 24, §2º, I, da Resolução nº 007/2019–CPJ, torna pública a conversão de 
Procedimento Preparatório em iNQUÉriTo ciVil, por meio da PorTaria 
nº 004/2022-2ªPJPGM (SiMP 000230-032/2021), que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Paragominas, situada no Eixo W1, 
s/nº, bairro Célio Miranda, CEP 68.625-510 – Paragominas/PA, telefones 
nºs (91) 3729-1783 / 3729-3820.
PorTaria nº 004/2022-2ªPJPGM
requerido: centro de recuperação regional de Paragominas - crrP
objeto: necessidade de apurar supostas violações de direitos dos custodia-
dos no centro de recuperação regional de Paragominas.
carloS laMarcK MaGNo BarBoSa, titular do 2º cargo de PJ de Paragominas

Protocolo: 773028
4ª ProMotoria de JUstiÇa de BeNeVides
eXtrato de Portaria de iNstaUraÇÃo de ProcediMeNto ad-
MiNistratiVo
a Promotora de Justiça com designação para atuação conjunta na 4ª Pro-
motoria de Justiça cível de Benevides, dra. MarcEla cHriSTiNE fErrEi-
ra dE MElo, torna pública a instauração do Procedimento administrativo 
nº 001290-036/2021, que se encontra à disposição no Ministério Público 
de Benevides, situada à av. Nações Unidas, nº 70, Bairro centro, Município 
de Benevides, Pará, fone: (91) 37241408.
PorTaria de instauração
data da instauração: 07/03/2022
objeto: Tutelar direito individual indisponível no município de Benevides.
Promotoria de Justiça: 4ª Promotoria de Justiça de Benevides
Promotora de Justiça: dra. MarcEla cHriSTiNE fErrEira dE MElo,

Protocolo: 773017
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eXtrato da Portaria Nº 14/2022-8ª PJ aGrÁria
a 8ª Promotoria de Justiça agrária da região de castanhal, com funda-
mento nos arts. 8°, incisos ii, iii e iV, da resolução 174 do conselho 
Nacional do Ministério Público e art. 31, ii, da resolução nº 007/2019-cPJ, 
torna pública a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 
005563-040/2021 que encontra-se a disposição na Promotoria agrária de 
castanhal, situada na av. Maximino Porpino 1204, Bairro centro, castanhal 
– Pará, Fone (91) 3412-6100.
PorTaria Nº 14/2022-8ª PJ aGrária
Polo Ativo: 8ª Promotoria de Justiça Agrária – I região
Polo Passivo: TErriTÓrio QUiloMBola SÃo PEdro - caSTaNHal / 
E.M.Ed.i.E.f QUiloMBola fErNaNdo NUNES rodriGUES
assunto: consiste em acompanhar as reivindicações do Território Quilom-
bola São Pedro (castanhal) e a Escola Municipal de Ed. inf. Ens. fund. Qui-
lombola fernando Nunes rodrigues, localizados na agrovila Macapazinho, 
por ausência de políticas públicas.
ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra, Promotora de Justiça

Protocolo: 773022
Portaria Nº 1193/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 57, parágrafo único da lei comple-
mentar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério 
Público do Estado do Pará) c/c o art. 27, §3.º, incisos i e ii da resolução 
n.º 007/2019 do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público 
do Estado do Pará, bem como os termos da decisão do Egrégio conselho 
Superior do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o inquérito civil SiMP n.º 000092-750/2021
r E S o l V E:
dESiGNar o Promotor de Justiça Bruno Beckembauer Sanches damas-
ceno, titular da 1.ª PJ de MOJU, ou quem suas vezes fizer, para atuar no 
inquérito civil supramencionado e tomar as providências cabíveis quanto 
a prosseguimento do feito.
 PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 17 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 773059
eXtrato da Portaria Nº 14/2022-7ª PJid
a 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, com fundamento nos arts. 8°, inci-
sos ii, iii e iV, da resolução 174 do conselho Nacional do Ministério Público 
e art. 31, ii, da resolução nº 007/2019-cPJ, torna pública a instauração do 
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 005324-040/2021 que encon-
tra-se a disposição na 7ª Promotoria de castanhal, situada na av. Maximino 
Porpino 1204, Bairro Centro, Castanhal – Pará, Fone (91) 3412-6100.
PorTaria Nº 14/2022-7ª PJ id
Polo ativo: 7ª Promotoria de Justiça
Polo Passivo: francisco Paixão
assunto: acompanhamento da possível situação de risco e vulnerabilidade 
que o idoso francisco Paixão, possa estar inserido, bem como inserção 
deste em programas socioassistenciais e de politicas públicas setoriais.
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME, Promotora de Justiça

Protocolo: 773060
eXtrato da Portaria Nº 13/2022-8ª PJ aGrÁria
a 8ª Promotoria de Justiça agrária da região de castanhal, com funda-
mento nos arts. 8°, incisos ii, iii e iV, da resolução 174 do conselho 
Nacional do Ministério Público e art. 31, ii, da resolução nº 007/2019-cPJ, 
torna pública a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 
004293-040/2021 que encontra-se a disposição na Promotoria agrária de 
castanhal, situada na av. Maximino Porpino 1204, Bairro centro, castanhal 
– Pará, Fone (91) 3412-6100.
PorTaria Nº 13/2022-8ª PJ aGrária
Polo Ativo: 8ª Promotoria de Justiça Agrária – I região
Polo Passivo: acuso em apuração
Assunto: A fim de apurar suposta violação de Direitos Humanos dos qui-
lombolas em Barcarena.
ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra, Promotora de Justiça

Protocolo: 773040
extrato da Portaria retificadora nº 049/2021-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 049/2021-MP-3º PJ/MA/PC/HU – BEL de 17.12.2021 que 
retificar a PORTARIA nº 057/2018-MP-3º PJ/MA/PC/HU – bel referente 
ao Procedimento administrativo nº 000029-113/2018 da 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: 17.12.2021
objeto: trata-se da necessidade de acompanhamento da política habitacio-
nal e da política de regularização fundiária no Município de Belém
Promotor de Justiça: raimundo de jesus coelho de moraes

Protocolo: 773053
Extrato para Publicação de Promoção de Arquivamento para fins de ciência 
ficta de interessado não localizado (Aviso de Arquivamento nº 001/2022)
o 1º ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTriMoNio PÚBlico E da 
MoralidadE adMiNiSTraTiVa dE BElÉM, dr. alEXaNdrE MarcUS foN-
SEca ToUriNHo, torna pública a Promoção de arquivamento referente a 
Notícia de Fato nº 000551-151/2021, para fins de ciência da Senhora BRU-
Na riBEiro corrÊa, que após pesquisa/tentativa, não fora localizada.
data do arquivamento: 20/11/2021
objeto: Pedido de providências, formulado pelo Tribunal de contas dos 
Municípios/TcM, através de mídia constando os autos do Processo 

201119316-00, o qual trata sobre a não aprovação de contas do Termo de 
compromisso 438/2010 (exercício 2011), cujos celebrantes são a funda-
ção Cultural do Município de Belém – FUMBEL, por meio de seu Presidente 
reynaldo Soares e a patrocinada Bruna ribeiro corrêa.
Promotoria de Justiça: 1ª Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio 
Público e da Moralidade administrativa de Belém.

Protocolo: 773050
eXtrato da Portaria Nº 12/2022-8ª PJ aGrÁria
a 8ª Promotoria de Justiça agrária da região de castanhal, com funda-
mento nos arts. 8°, incisos ii, iii e iV, da resolução 174 do conselho 
Nacional do Ministério Público e art. 31, ii, da resolução nº 007/2019-cPJ, 
torna pública a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 
006014-040/2021 que encontra-se a disposição na Promotoria agrária de 
castanhal, situada na av. Maximino Porpino 1204, Bairro centro, castanhal 
– Pará, Fone (91) 3412-6100.
PorTaria Nº 12/2022-8ª PJ aGrária
Polo ativo: francisco de Jesus araújo Trindade / associação dos Trabalha-
dores e Trabalhadoras agroextrativistas do assentamento da ilha concei-
ção (aTaic-afUá)
Polo Passivo: Em apuração
Assunto:.A fim de apurar suposto conflito em área do assentamento da 
ilha conceição em afUá, especialmente, com relação a destinação do lote 
de assentado que faleceu deixando herdeiros.
ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra, Promotora de Justiça

Protocolo: 773045
eXtrato de Portaria
a 3ª Promotora de Justiça da infância e Juventude de Belém, com fundamento no 
artigo 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no artigo 9º da resolução 
174, de 04 de junho de 2017, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo nº 000220-117/2022, que se encontra à disposição na 3ª Promotoria de Jus-
tiça da infância e Juventude de Belém, situada na rua Ângelo custódio n° 85, bairro 
Cidade Velha, Belém/PA, CEP 66.023-090; Telefone: (91) 4008-0400 – Ramal 731.
PorTaria nº 001/2022-MP/3ªPJiJ
requerido: ESTado do Pará / SEdUc E MUNicÍPio dE BElÉM /SEMEc
assunto: acompanhamento do Plano de atuação no Biênio 2022/2023, 
cujo enfoque trata do enfrentamento ao abandono e evasão escolar na 
rede pública de ensino, especificamente, do Bairro do Tapanã, por esta 3ª 
Promotoria da infância e Juventude.
PROMOTORA DE JUSTIÇA – SILVIA BRANCHES SIMÕES

Protocolo: 773047
Portaria N.º 013/2022-MP/cGMP
o corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, no uso de suas atri-
buições legais, coNSidEraNdo que a corregedoria-Geral do Ministério 
Público é o órgão orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da 
conduta dos Membros do Ministério Público – art. 17, caput da Lei n.º 
8.625 (lei orgânica Nacional do Ministério Público), de 12 de fevereiro de 
1993, e art. 30, caput, da lei complementar n.º 057/2006 (lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará), de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo que, nos termos dos artigos 17, i da lei n.º 8.625/1993 e 
37, ii e 162 da lei complementar Estadual n.º 057/2006, incumbe à corre-
gedoria-Geral do Ministério Público realizar correições e inspeções como atri-
buição fiscalizadora da atividade funcional dos membros do Ministério Público;
coNSidEraNdo a necessidade de realizar correições ordinárias nas Promo-
torias de Justiça em cumprimento ao calendário de correições/inspeções pre-
vistas para o corrente ano e, ainda, visando o bom andamento das atribuições 
legais e institucionais desenvolvidas pelo Ministério Público do Estado do Pará;
rESolVE:
I – DETERMINAR, nos termos do Provimento n.º 003/2021-MP/CGMP, a 
realização de atividades de correição ordinária, orientação funcional e 
realização de Escuta Social, na região administrativa SUdESTE iV (Pa-
rauapebas, canaã dos carajás, curianópolis, Eldorado dos carajás), no 
período de 24 à 30 de abril de 2022;
II – DESIGNAR o Promotor de Justiça Assessor deste Órgão Correcional, 
dr. JoSÉ Haroldo carNEiro MaToS para prestar assessoria na realiza-
ção das atividades correcionais e demais atos necessários ao bom desen-
volvimento dos trabalhos, no período de 24 à 30/4/2022;
iii - dESiGNar a Promotora de Justiça assessora deste Órgão correcional, 
ViViaNE loBaTo SoBral, para prestar assessoria na realização das ativi-
dades correcionais e demais atos necessários ao bom desenvolvimento dos 
trabalhos, no período de 26 à 30/04/2022;
iV - dESiGNar a Promotora de Justiça assessora deste Órgão correcional, 
lEaNE BarroS fiUZa dE MEllo, para prestar assessoria na realização 
das atividades correcionais e demais atos necessários ao bom desenvolvi-
mento dos trabalhos, no período de 26 à 28/04/2022;
V - dESiGNar a servidora desta corregedoria-Geral, rENaTa criSTiNa dE 
MATOS MARTINS, para auxiliar nos trabalhos inerentes ao ato de fiscaliza-
ção, no período de 24 à 30/04/2022;
Vi - dESiGNar os servidores desta corregedoria-Geral, Mario lUciaNo 
dE BarroS fiMa e Marco aNToNio da SilVa caSTro, para auxiliar nos 
trabalhos inerentes ao ato de fiscalização, no período de 26 à 30/04/2022;
VII – DESIGNAR a servidora desta Corregedoria-Geral, ROSE MARY EPIFÂ-
Nio dE carValHo, para auxiliar nos trabalhos a serem desenvolvidos, no 
período de 25 à 29/04/2022;
Viii- dESiGNar os militares à disposição deste Órgão correcional, cB PM 
clEidiSSoN, cB PM iSMaYlE, cB PM cardoSo e cB PM d`aNGElES, 
para garantirem a segurança da equipe, no período de 22/04 à 01/05/2022 
do corrente ano, considerando o deslocamento por via rodoviária.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará.
Belém (Pa) 17 de março de 2022.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 773184
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Portaria Nº 0139/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
dMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 15/1/2018,
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “SiP” sob o 
nº 15856/2021, em 22/10/2021;
coNSidEraNdo os termos da decisão proferida pela Subprocuradoria-
Geral de Justiça, para a Área Técnico-Administrativa, à fl. 46;
coNSidEraNdo que é dever da administração a apuração de 
irregularidades no serviço público, conforme prescrito no art. 199 da lei 
Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994,
r E S o l V E:
I – INSTAURAR Processo Administrativo Disciplinar, objetivando apurar 
eventual falta funcional praticada pelo servidor registrado sob a Matrícula 
nº 999.3020, ocupante do cargo de assessor de Promotoria de Justiça de 
Segunda Entrância, por infração, em tese, ao disposto no art. 177, incisos 
ii e Vi, da lei Estadual nº 5.810/1994.
ii - dESiGNar a comissão Permanente de Processo administrativo 
disciplinar e Sindicância, constituída por meio da PorTaria nº 0812/2022-
MP/PGJ, de 3/3/2022, publicada no d.o.E. de 7/3/2022, composta pelos 
servidores estáveis carloS ViNÍciUS rEiS doS SaNToS (Presidente), 
JoEl carloS dE oliVEira aSSUNÇÃo e rodriGo roSa dE SoUZa 
(Membros), para atuarem no processo.
III – FIXAR o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
Belém, 17 de março de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0140/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 15/1/2018,
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 0176/2021-ST-MPPa, de 
14/12/2021, protocolizado no “SiP” sob o nº 18965/2021, em 15/12/2021;
coNSidEraNdo os termos da decisão proferida pela Subprocuradoria-Ge-
ral de Justiça, para a Área Técnico-Administrativa, à fl. 14;
coNSidEraNdo que é dever da administração a apuração de irregularida-
des no serviço público, conforme prescrito no art. 199 da lei Estadual n.º 
5.810, de 24/1/1994,
r E S o l V E:
I – INSTAURAR Processo Administrativo Disciplinar, objetivando apurar even-
tual falta funcional pelo servidor registrado sob a Matrícula nº 999.118, ocu-
pante do cargo de Motorista, por infração, em tese, ao disposto no art. 177, 
incisos ii, iV e Vi, c/c o art. 178, inciso Xi, da lei Estadual n.º 5.810/1994.
ii - dESiGNar a comissão Permanente de Processo administrativo 
disciplinar e Sindicância, constituída por meio da PorTaria n.º 0812/2022-
MP/PGJ, de 3/3/2022, publicada no d.o.E. de 7/3/2022, composta pelos 
servidores estáveis carloS ViNÍciUS rEiS doS SaNToS (Presidente), 
JoEl carloS dE oliVEira aSSUNÇÃo e rodriGo roSa dE SoUZa 
(Membros),, para atuarem no processo.
III – FIXAR o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
Belém, 17 de março de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 1170/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando os termos do requerimento protocolizado no “SiP” sob o nº 
3366/2022, em 7/3/2022,
r E S o l V E:
aUToriZar a Promotora de Justiça aNa cláUdia BaSToS dE PiNHo, sem 
ônus para o Ministério Público do Estado do Pará, a se deslocar desta capi-
tal a São Luís-MA, no dia 06/05/2022, a fim de participar, como conferen-
cista, do Viii congresso Norte Nordeste de ciências criminais.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 16 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 773139
Portaria N.º 012/2022-MP/cGMP
o corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, no uso de suas atri-
buições legais, coNSidEraNdo que a corregedoria-Geral do Ministério 
Público é o órgão orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da 
conduta dos Membros do Ministério Público – art. 17, caput da Lei n.º 
8.625 (lei orgânica Nacional do Ministério Público), de 12 de fevereiro de 
1993, e art. 30, caput, da lei complementar n.º 057/2006 (lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará), de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo que, nos termos dos artigos 17, i da lei n.º 8.625/1993 e 
37, ii e 162 da lei complementar Estadual n.º 057/2006, incumbe à corre-
gedoria-Geral do Ministério Público realizar correições e inspeções como atri-
buição fiscalizadora da atividade funcional dos membros do Ministério Público;
coNSidEraNdo a necessidade de realizar correições ordinárias nas Promo-
torias de Justiça em cumprimento ao calendário de correições/inspeções pre-
vistas para o corrente ano e, ainda, visando o bom andamento das atribuições 
legais e institucionais desenvolvidas pelo Ministério Público do Estado do Pará;
rESolVE:
I – DETERMINAR, nos termos do Provimento n.º 003/2021-MP/CGMP, a 
realização de atividades de correição ordinária e orientação funcional na 
região administrativa SUdESTE iii (Tucuruí, Breu Branco, Goianésia do 
Pará, Novo repartimento e Pacajá), no período de 03 à 09 de abril de 2022;
II – DESIGNAR o Promotor de Justiça Assessor deste Órgão Correcional, 
dr. JoSÉ Haroldo carNEiro MaToS para prestar assessoria na realiza-

ção das atividades correcionais e demais atos necessários ao bom desen-
volvimento dos trabalhos, no período de 03 à 09/4/2022;
iii - dESiGNar as Promotoras de Justiça assessoras deste Órgão correcional, 
lUZiaNa BaraTa daNTaS e ViViaNE loBaTo SoBral, para prestarem as-
sessoria na realização das atividades correcionais e demais atos necessários 
ao bom desenvolvimento dos trabalhos, no período de 05 à 09/04/2022;
iV - dESiGNar a servidora desta corregedoria-Geral, rENaTa criSTiNa 
DE MATOS MARTINS, para auxiliar nos trabalhos inerentes ao ato de fisca-
lização, no período de 03 à 09/04/2022;
V - dESiGNar os servidores desta corregedoria-Geral, aciBETHaNia Sil-
Va dE arrUda e Marco aNToNio da SilVa caSTro, para auxiliar nos 
trabalhos inerentes ao ato de fiscalização, no período de 05 à 09/04/2022;
Vi - dESiGNar os militares à disposição deste Órgão correcional, cB PM 
clEidiSSoN, cB PM iSMaYlE, cB PM cardoSo e cB PM d`aNGElES, 
para garantirem a segurança da equipe, no período de 02 a 10/04 do cor-
rente ano, considerando o deslocamento por via rodoviária.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará.
Belém (Pa) 17 de março de 2022.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 773108
aViso n.° 06/2022-csMP/MPPa
  faço público, a quem interessar possa que a 6ª Sessão ordinária do Ple-
nário Virtual do conselho Superior, realizar-se-á das 8h do dia 21/02 até 
às 18h do dia 25/03/2022 no site: www.mppa.mp.br, para apreciação da 
pauta a seguir:
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 000536-151/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): lívia de aguiar Valentim/ Universidade do Estado do Pará  (UEPa)
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar eventuais irregularidades atinentes à cumulação indevida 
de cargos públicos e/ou recebimento indevido de gratificação de tempo 
integral por servidora da UEPa
1.1.2. Processo n.º 000943-027/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Gleberson Silva de oliveira e 16ª UrE (Unidade regional de 
Educação do Pará)
origem: 1º PJ de Tucuruí
assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa consistente na 
ausência de prestação de contas do Programa dinheiro direto da Escola-P-
ddE da EEEM ana Pontes francez
1.1.3. Processo n.º 000805-036/2020
requerente(s): Secretaria Municipal de Meio ambiente e Turismo de Be-
nevides (SEMMaT)
requerido(s): Márcio Maciel do Nascimento
origem: 4º PJ de Benevides
assunto: apurar suposta infração ambiental praticada por estabelecimento comercial
1.1.4. Processo n.º 000242-151/2018
requerente(s): denúncia anônima
requerido(s): florecir almeida Santos
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades ocorridas em Unidade Municipal 
de Saúde de Belém
1.1.5. Processo n.º 000131-148/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
Requerido(s): Indefinido
origem: Promotoria de Justiça de Baião
assunto: apurar supostas irregularidades na inexigibilidade de licitação n.º 
011/2017 – CPL/PMB/ADM, cujo objeto foi a contratação de empresa para 
a prestação de serviços de assessoria jurídica administrativa para atender 
demandas da Prefeitura Municipal
1.1.6. Processo n.º 000100-113/2018
requerente(s): anônimo
requerido(s): Bar das Primas e Bar da ana
origem: 2º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo
assunto: apurar reclamações sobre poluição sonora supostamente provo-
cadas pelas atividades de estabelecimentos comerciais
1.1.7. Processo n.º 000007-151/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Universidade do Estado do Pará (UEPa) e Maria auxiliadora 
Maués de lima araújo
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar eventuais irregularidades atinentes à cumulação indevida 
de cargos públicos e/ou recebimento indevido de gratificação de tempo 
integral por servidora da UEPa
1.1.8. Processo n.º 000019-340/2017
requerente(s): fernando antônio Sousa Pinto
requerido(s): Bar e restaurante dengo de Mãe
origem: 11º PJ de Santarém
assunto: apurar eventual irregularidade em obra realizada pelo estabe-
lecimento denominado “Bar e restaurante dengo de Mãe” ao obstruir a 
passagem de pessoas pelo local
1.1.9. Processo n.º 000054-113/2020
requerente(s): Ester de Moraes Neves outeiro
requerido(s): Bar democrata
origem: 1º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo
assunto: apurar possível prática de poluição sonora emitida pelo Bar democrata
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1.1.10. Processo n.º 000145-151/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): flavia Moreira e Moreira
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar eventuais irregularidades atinentes à cumulação indevida 
de cargos públicos
1.1.11. Processo n.º 001271-094/2017
requerente(s): Wendel Vinicius Pereira da Silva
requerido(s): Prefeitura Municipal de Santa izabel do Para
origem: 4ª Promotoria de Justiça de Santa izabel (def.comunit./cidada-
nia/infância/idoso)
assunto: apurar suposta abusividade do aumento da tarifa de água cobra-
da em Santa izabel-Pa
1.1.12. Processo n.º 000792-116/2013
requerente(s): deputada Estadual Simone Morgado
requerido(s): assembleia legislativa do Estado do Pará (alEPa)
origem: 2º PJ de defesa do Patrimônio Público e 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
1.1.13. Processo n.º 000242-151/2019
requerente(s): denúncia anônima
requerido(s): departamento de Trânsito do Estado do Pará (dETraN/Pa)
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades no dETraN/Pa, em relação ao 
processo de contratação da Empresa Systech Sistemas e Tecnologias e 
informática ltda, cujo objeto é o fornecimento de licenças de software de 
virtualização de servidores
1.1.14. Processo n.º 000884-112/2021
requerente(s): Jarbas rocha Junior
requerido(s): Hospital Unimed Prime
Origem: 1º PJ de Defesa das Pessoas com Deficiência e dos Idosos e de Acidentes
assunto: recurso em Notícia de fato. recorrente alega que há desrespeito 
ao direito de prioridade de atendimento de pessoa idosa na Unimed Prime
1.1.15. Processo n.º 000934-151/2021
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.
1.1.16. Processo n.º 000101-151/2017
requerente(s): alexandre Martins lima
requerido(s): Universidade do Estado do Pará (UEPa) e Manoel Maximiano Junior
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: avaliar conduta do reitor da UEPa que aplicou penalidade diversa 
da sugerida pela comissão processante de Pad em desfavor de Manoel 
Maximiliano Júnior
1.2. Processos de relatoria do conselheiro MarcoS aNTÔNio fErrEira daS NEVES:
1.2.1. Processo n.º 002007-025/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): condomínio cittá Maris
origem: 5º PJ cível de Marituba
assunto: apurar o funcionamento irregular do condomínio cittá Maris, por ope-
rar sem a licença ambiental e sem a implementação do plano de resíduos sólidos
1.2.2. Processo n.º 000311-151/2015
requerente(s): fundação Papa João Paulo XXii (fUNPaPa)
requerido(s): cPl-fUNPaPa
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades no Processo de licitação n.º 
1.334/2014 da fUNPaPa
1.2.3. Processo n.º 000410-151/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Universidade do Estado do Pará (UEPa) e EliaNE dE caS-
Tro coUTiNHo
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: Suposta acumulação indevida de cargos públicos e percepção ir-
regular de gratificações no âmbito da UEPA
1.2.4. Processo n.º 000080-340/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): colégio dom amando
origem: 11º PJ de Santarém
Assunto: Tutela dos Direitos e Interesses das Pessoas com Deficiência e/
ou Mobilidade reduzida nas instalações prediais do colégio dom amando
1.2.5. Processo n.º 000719-151/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria de Estado de cultura (SEcUlT)
origem: 2º PJ da defesa do Patrimônio Público e da Moralidade adminis-
trativa de Belém
assunto: apurar possível irregularidade no recebimento do subsídio men-
sal estabelecido pela lei n.º 14.017/2020
1.2.6. Processo n.º 000534-151/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): leny Silene de freitas castro
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: Suposta acumulação indevida de cargos públicos e percepção ir-
regular de gratificações no âmbito da UEPA
1.2.7. Processo n.º 000345-270/2019
requerente(s): centro de Especialização de assistência Social (crEaS)
requerido(s): renan Gonçalves da Silva
origem: PJ de afuá
assunto: apurar possível violação de direitos de adolescente, em situação 
de risco e vulnerabilidade social

1.2.8. Processo n.º 000959-116/2013
requerente(s): Érica castro
requerido(s): Vanessa carmona, Jacqueline rodrigues alves e outros.
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possível prática de nepotismo na ParaTUr e eventual 
existência de funcionários fantasmas
1.2.9. Processo n.º 000080-151/2016
requerente(s): Núcleo de combate à improbidade e corrupção do MPE (Ncic)
requerido(s): companhia de Habitação do Estado do Pará (coHaB)
origem: 2º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possível prática de nepotismo no âmbito da coHaB
1.2.10. Processo n.º 002394-027/2019
requerente(s): associação dos Pescadores, Psicultores, aquicultores e im-
pactados de Tucuruí, região e adjacências
requerido(s): a coletividade
origem: 1º PJ de Tucuruí
assunto: apurar possíveis danos sofridos pelos moradores do entorno do 
lago da UHT Tucuruí
1.2.11. Processo n.º 000293-151/2016
requerente(s): Ministério Público federal (MPf)
requerido(s): Tribunal de contas do Estado do Pará (TcE/Pa) e Edilson 
cardoso de lima
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: Suposta ocorrência de improbidade administrativa no recurso de 
rescisão interposto por Edilson cardoso de lima, para alterar o acórdão n.º 
54.169 proferido pelo TcE/Pa
1.2.12. Processo n.º 001847-031/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Em apuração
origem: 9ª PJ de Santarém
assunto: apurar irregularidades constatadas no âmbito da Secretaria Mu-
nicipal de agricultura e abastecimento de Santarém/Pa.
1.2.13. Processo n.º 000425-086/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Ulianópolis e Pavicol Service ltda
origem: Promotoria de Justiça de Ulianópolis
assunto: apurar responsabilidade administrativa e possível dano ao erário, 
pelo ordenador de despesa e/ou pessoa jurídica contratada, quanto a má 
execução da obra pública de pavimentação asfáltica da rua ida Maroto
1.2.14. Processo n.º 000313-151/2015
requerente(s): fundação Papa João Paulo XXii (fUNPaPa)
requerido(s): cPl-fUNPaPa
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades no Processo n.º 6.602/2013 da fUNPaPa
1.2.15. Processo n.º 000196-151/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPa)
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar irregularidades em relação à contratação pela SESPa da 
Empresa Paratec comercial, para fornecimento de material permanente 
destinado aos caPS Marambaia/ 1º crS
1.3. Processos de relatoria da conselheira Maria do Socorro MarTiNS 
carValHo MENdo:
1.3.1. Processo n.º 000249-151/2019
requerente(s): Ministério Público federal (MPf)
requerido(s): Serviço Brasileiro de apoio à Micro e Pequena Empresa do 
Pará (SEBraE)
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: averiguar supostas irregularidades na celebração e prorrogação 
do contrato n.° 086/2013, celebrado entre as Empresas Sebrae-Pará e a 
c.a. comunicação e assessoria S/S lTda
1.3.2. Processo n.º 002697-094/2018
requerente(s): anônimo
requerido(s): Evandro Barros Watanabe
origem: 3ª Promotoria de Justiça cível de Santa izabel
assunto: apurar a responsabilidade e promover as medidas judiciais e 
extrajudiciais, eventualmente necessárias, em caso de irregularidade no 
contrato firmado entre a Empresa Safra Serviços e Comércio Eireli – EPP e 
a Prefeitura Municipal de Santa izabel do Pará
1.3.3. Processo n.º 004666-032/2019
requerente(s): anônima
requerido(s): faculdade Metropolitana-Paragominas
origem: 1º PJ de Paragominas
assunto: apurar supostas violações cometidas pela faculdade Pitágoras, em 
relação aos direitos consumeristas de seus acadêmicos, por efetuar cobran-
ças de valores para emissão de documentos acadêmicos, bem como por su-
postamente não apresentar requisitos legais para implementação do ensino 
na modalidade educação à distância, e ausência de equidade referente às 
mensalidades entre os consumidores acadêmicos do polo i e ii da instituição
1.3.4. Processo n.º 000146-151/2014
Requerente(s): Ex-Officio
requerido(s): Governo do Estado do Pará
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades praticadas em certames licitató-
rios realizados pela companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará, 
para implantação do Terminal Hidroviário do Porto de Belém “luiz rebelo 
Neto”, a partir da reforma e adequação do armazém n.º 09 da companhia 
das docas do Pará nos anos de 2012 e 2013
1.3.5. Processo n.º 000206-012/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de afuá e companhia de Habitação do 
Estado do Pará (coHaB/Pa)
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origem: PJ de afuá
assunto: averiguar suposta malversação de dinheiro público e prática de 
atos de improbidade administrativa na efetivação dos programas sociais 
“Minha casa Minha Vida” e de cheques moradias no Município de afuá
1.3.6. Processo n.º 000062-036/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará e Pedro da Silva Menezes Junior
requerido(s): Prefeitura de Benevides
origem: 4º PJ de Benevides
assunto: apurar possível preterição em concurso público municipal, ano de 2016, 
em razão de supostas admissões irregulares no cargo para o qual concorreu
1.3.7. Processo n.º 000154-151/2021
requerente(s):  Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Kamila Kalif Siqueira
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possível acumulação ilícita de cargos por parte da médica 
Kamila Kalif Siqueira
1.3.8. Processo n.º 000374-151/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Universidade do Estado do Pará (UEPa) e aiala colares de 
oliveira couto
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar eventuais irregularidades atinentes à acumulação indevi-
da de cargos públicos e/ou ao recebimento indevido de gratificação pelo 
servidor/professor aiala colares de oliveira couto da UEPa
1.3.9. Processo n.º 000066-151/2016
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará.
requerido(s): Secretaria de Estado de Educação (SEdUc)
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar possíveis irregularidades praticadas no âmbito da Secre-
taria de Estado de Educação, envolvendo as licitações: Pregão Eletrônico 
n.º 017/2015-Nlic/SEdUc e Pregão Eletrônico n.º 026/2015-Nlic/SEdUc
1.3.10. Processo n.º 000415-034/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura e Secretaria Municipal de Saúde de Tailândia
origem: 1º PJ de Tailândia
Assunto: Apurar se houve desvio de finalidade na prestação de serviço de 
ônibus “carvalho’s Tour” que realiza o tratamento fora do domicílio (Tfd) 
no Município de Tailândia no dia 03/03/2019 “domingo de carnaval”
1.3.11. Processo n.º 000128-151/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(S): aline Monique Guimarães de almeida
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar suposta irregularidade na acumulação ilícita de cargos em Belém/Pa.
1.3.12. Processo n.º 010828-031/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Belterra
origem: 9ª PJ de Santarém
assunto: apurar a suposta prática de improbidade na contratação de tem-
porários e preterição de concursados pela Prefeitura de Belterra/Pa
1.3.13. Processo n.º 000157-044/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): raulien oliveira de Queiroz
origem: Promotoria de Justiça de Jacareacanga
assunto: apurar suposta prática de improbidade administrativa cometida 
por ex-prefeito no Município de Jacareacanga/Pa
1.3.14. Processo n.º 002632-029/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Estado do Pará
origem: 2º PJ de capanema
assunto: apurar as razões pelas quais houve a paralisação da pavimenta-
ção asfáltica no Bairro de Santa luzia, Município de capanema/Pa
1.3.15. Processo n.º 000118-151/2018
requerente(s): corpo de Bombeiro Militar do Estado do Pará e comando 
da Polícia Militar do Estado do Pará
requerido(s): Governo do Estado do Pará
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar suposta não aplicação da lei n.º 7.7807/2014 e da lei 
n.º 8.229/2015, pelo Governo do Estado do Pará, que previam o reajuste 
dos soldos aos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e a 
Gratificação de Risco de Vida para os Militares do Estado do Pará
1.3.16. Processo n.º 000157-125/2016
requerente(s): Elaine cristina da Silva Santa Brigida
requerido(s): instituto de assistência dos Servidores do Estado do Pará (iaSEP)
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar supostos atos de improbidade administrativa no âmbito 
do IASEP, especialmente no que concerne à má gestão por parte da chefia 
imediata da central de leitos do instituto
1.3.17. Processo n.º 000994-031/2017
requerente(s): José dilson Quaresma
requerido(s): Ministério Público do Estado do Pará
origem: 9ª PJ de Santarém
assunto: averiguar quanto a possibilidade de construção de ponto de táxi 
no Município de Santarém
1.3.18. Processo n.º 000143-804/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Vitória do Xingu/Pa
origem: 5ª PJ de dir. const. fund., ações const., def. da Prob. adm. e faz. 
Pub. de altamira
assunto: analisar as concorrências n.º 001/2011 e n.º 006/2012, reali-
zadas pela Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu, que resultaram na 
contratação da Empresa clean Gestão ambiental Serviços Gerais ltda, 
para prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final do lixo 

domiciliar e limpeza urbana bem como de coleta, transporte, tratamento e 
destinação final de resíduos de serviços de saúde do Município
1.3.19. Processo n.º 000170-151/2017
requerente(s): ouvidoria do MPE/Pa
requerido(s): câmara Municipal de Belém (cMB)
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades no fornecimento de ticket-ali-
mentação feitos pela cMB, com valores divergentes entre os servidores 
daquela casa legislativa
1.3.20. Processo n.º 002480-027/2018
requerente(s): Tribunal de contas dos Municípios
requerido(s): luiz Nelson fonteles cruz
origem: 1º PJ de Tucuruí
assunto: apurar irregularidades na prestação de contas de fundo Munici-
pal de Saúde do Município de Tucuruí, referente ao exercício de 2008
1.3.21. Processo n.º 000333-125/2014
requerente(s): Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB)
requerido(s): Secretaria Municipal de Saúde (SESMa)
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
Assunto: Pedido para solucionar uma situação de pendências financeiras 
da SESMa com o HUJBB
1.3.22. Processo n.º 000488-041/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de São caetano de odivelas
origem: PJ de São caetano de odivelas
assunto: apurar possíveis irregularidades no tocante ao acúmulo de cargos públi-
cos no Município de São caetano de odivelas por servidores da área de educação
1.3.23. Processo n.º 000021-940/2017
requerente(s): Ministério Público do Pará
requerido(s): consórcio intermunicipal de Saúde do araguaia - Tocantins (ciSaT)
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: investigar supostas irregularidades na administração do ciSaT, 
como desvio de “sobra cotas”, emissão de guias falsas para atendimentos 
de pacientes e procedimentos licitatórios irregulares
1.3.24. Processo n.º 000023-151/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Universidade do Estado do Pará (UEPa) e Ninon rose Tavares Jardim
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar suposta irregularidade na acumulação ilícita de cargos e 
percepção irregular de gratificações no âmbito da UEPA, por parte da ser-
vidora Ninon rose Tavares Jardim
1.3.25. Processo n.º 000190-151/2016
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): auditores fiscais da SEfa
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar a prática de possíveis atos de improbidade administrati-
va por parte de auditores fiscais do Estado, decorrentes da violação dos 
princípios da eficiência, legalidade, moralidade dos autos da administração 
pública, da justiça fiscal, da economia e celeridade processual
1.3.26. Processo n.º 000663-110/2014
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Sindicato dos Produtores rurais de rondon do Pará
origem: 2ª PJ de rondon do Pará
assunto: apurar supostas irregularidades nas prestações de contas do Sin-
dicato dos Produtores rurais de rondon/Pa, em relação a convênios cele-
brados no ano de 2012
1.3.27. Processo n.º 000494-030/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): devanir Martins e Município de Parauapebas
origem: 4º PJ de Parauapebas
assunto: apurar suposta prática de improbidade administrativa por enri-
quecimento ilícito, cometida pelo ex-vereador devanir Martins e pelo ex
-prefeito Valmir Queiroz Mariano no município de Parauapebas/pa
1.3.28. Processo n.º 000038-111/2021
requerente(s): luis Paulo Jacob rossas Novaes
requerido(s): Whirlpool Eletrodoméstico am S.a (BraSTEMP) advogado: 
Dr. João Paulo Tagliari – OAB/RS 110.408
origem: 1º PJ do consumidor
assunto: recurso em Notícia de fato. representação formulada pelo Sr. 
luis Paulo Jacob rossas Novaes que solicita ao MPPa providências, quanto 
a uma aquisição sua de um “freezer geladeira vertical frost free”, marca 
Brastemp, que teria apresentado suposto defeito de fabricação
1.3.29. Processo n.º 000440-151/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Jorge farias de oliveira e Universidade do Estado do Pará (UEPa)
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
Assunto: Apurar suposta receptação irregular da Gratificação de Regime de 
Tempo integral com dedicação Exclusiva (TidE), concomitante com acú-
mulo de cargos pelo professor da UEPa, Sr. Jorge farias de oliveira
1.3.30. Processo n.º 003236-036/2017
requerente(s): a coletividade
requerido(s): Natura cosméticos S.a. advogado(s): dra. renata campet-
ti Amaral – OAB/SP 308.930-A/ Dr. Alexandre Salomão Jabra – OAB/SP 
330.207/ Dr. Diogo de Mello Paiva Ferreira – OAB/SP 254.076
origem: 4º PJ de Benevides
assunto: apurar suposta infração ambiental de lançamento de resíduos sólidos, 
cometidas pela “Natura cosméticos S.a” no município de Benevides/Pará.
1.4. Processos de relatoria da conselheira roSa Maria rodriGUES carValHo:
1.4.1. Processo n.º 000012-151/2018
requerente(s): denúncia anônima
requerido(s): instituto de Metrologia do Pará (iMETro/Pa)
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
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assunto: requerimento de 13/12/2017. denúncia anônima. Pedido de pro-
vidências em face do iMETro/Pará, em razão de serem escolhidos sempre 
os mesmos servidores para receberem um bônus de 100%
1.4.2. Processo n.º 000399-151/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Universidade do Estado do Pará (UEPa) e christine da Silva 
Macedo
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa 
de Belém
Assunto: Apurar suposta percepção indevida da gratificação do regime de 
trabalho de Tempo integral com dedicação Exclusiva (TidE) por parte da 
servidora da UEPa, Sra. christine da Silva Macêdo
1.4.3. Processo n.º 000529-151/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Josinete Pereira lima
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar o suposto exercício indevido de outra atividade remune-
rada por parte da servidora da UEPa, Sra. Josinete Pereira lima, em clara 
violação ao Estatuto da Universidade do Estado do Pará
1.4.4. Processo n.º 002093-048/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): SoTEr
origem: 2º PJ de canaã dos carajás
Assunto: Verificar se a escola técnica SOTER estaria oferecendo cursos de 
forma irregular, entre outros possíveis desvios
1.4.5. Processo n.º 001463-147/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de São félix do Xingu/Pa
origem: 2º PJ de São félix do Xingu
Assunto: Inquérito Civil a fim de apurar possíveis irregularidades ocorridas 
no procedimento de inexigibilidade de licitação n.° 022/2017 da Prefeitura 
de São félix do Xingu/Pa
1.4.6. Processo n.º 009382-031/2017
requerente(s): a coletividade
requerido(s): Secretaria de infraestrutura do Estado do Pará
origem: 9ª PJ de Santarém
assunto: apurar possível ato de improbidade administrativa por parte do en-
tão secretário de infraestrutura do estado do Pa, Sr. Vilmos da Silva Grunvald, 
posto a permanente omissão em se adotar medidas para deflagrar o processo 
licitatório para prestação do serviço de transporte hidroviário intermunicipal 
de passageiros, no que concerne à partida do município de Santarém
1.4.7. Processo n.º 000967-068/2019
requerente(s): PJ e Novo repartimento
requerido(s): Município de Novo repartimento
origem: Promotoria de Justiça de Novo repartimento
assunto: apurar possíveis irregularidades no transporte escolar rodoviário 
e fluvial no ano de 2017 no Município de Novo Repartimento - PA
1.4.8. Processo n.º 001051-125/2021
requerente(s): Joanna Baptista costa de Moraes
requerido(s): Em apuração
Origem: 1º PJ de Defesa das Pessoas com Deficiência e dos Idosos e de Acidentes
assunto: recurso em Notícia de fato. recorrente alega o isolamento social 
e familiar de Joanna Baptista costa de Moraes e não possuem informações 
sobre seu estado de saúde e bem-estar (advogado: dr. Milton José de an-
drade Lobo – OAB/PA 6263
1.4.9. Processo n.º 000465-055/2018
requerente(s): Banco do Estado do Para S/a (BaNPará)
requerido(s): Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará
origem: PJ de Goianésia do Pará
assunto: apurar possível ato de improbidade administrativa praticado pela 
administração Pública Municipal de Goianésia do Pará, quando da ausência 
de repasse das verbas consignadas através de contrato de empréstimo 
entre o BaNPará e os servidores públicos municipais
1.4.10. Processo n.º 000210-086/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Ulianópolis/Pa
origem: Promotoria de Justiça de Ulianopólis
assunto: apurar a cobrança da denominada “Taxa de Expediente”, em ra-
zão da emissão de boleto/guia para pagamento de tributos realizada pelo 
Munícipio de Ulianópolis/Pa
1.4.11. Processo n.º 001801-116/2013
requerente(s): anônimo
requerido(s): fernando augusto lourenço Esteves
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa cometido pelo 
Sr. fernando augusto lourenço Esteves, referente à acumulação ilícita de 
cargos públicos como médico veterinário e fiscal sanitário
1.4.12. Processo n.º 000021-113/2021
requerente(s): Elton adenauer Von-Grap de oliveira
requerido(s): Umarizal comércio de Pneus ltda.
origem: 1º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo
assunto: apurar possível poluição sonora provocada pelo funcionamento 
do estabelecimento “coNTiNENTal”
1.4.13. Processo n.º 001466-031/2018
requerente(s):  Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Paulo Henrique Nascimento Pires
origem: 9ª PJ de Santarém
assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa cometido pelo 
Sr. Paulo Henrique Nascimento Pires, em razão de locupletação em detri-
mento do erário
1.5. Processos de relatoria do conselheiro fraNciSco BarBoSa dE oliVEira:
1.5.1. Processo n.º 000243-151/2018

requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria Municipal de Saúde (SESMa)
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar possíveis irregularidades no âmbito da SESMa, por su-
postas falsificações de assinatura médicas em autorizações de exames, 
obtendo faturamento sem a realização efetiva dos procedimentos de saúde 
na clínica altair Trindade
1.5.2. Processo n.º 000233-151/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria de Estado de Educação (SEdUc)
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar possíveis irregularidades apontadas no relatório n.º 008/2007 
da aGE/Pa, relacionadas à dispensa de licitação n.º 006/2006 da SEdUc
1.5.3. Processo n.º 000028-151/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Banco do Estado do Pará (BaNPará)
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar denúncia de irregularidades constatadas pela aGE no âm-
bito do BaNPará, conforme publicação lançada no Jornal “o liBEral” de 
04/02/2020 que relatou suposto desfalque de mais de 70 milhões de reais 
aos cofres do banco
1.5.4. Processo n.º 000121-012/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Mário aparecido Moreira
origem: 2º PJ de redenção
Assunto: Apurar supostas irregularidades na execução do Contrato firmado 
entre o Município de redenção, representado pelo então prefeito, Sr. Mario 
aparecido Moreira, e a empresa “d. Junior Engenharia indústria e comér-
cio lTda” no ano de 1998
1.5.5. Processo n.º 000082-151/2016
requerente(s): Núcleo de combate à improbidade e corrupção do MPE (Ncic)
requerido(s): companhia de Habitação do Estado do Pará (coHaB)
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar denúncia de possíveis irregularidades no âmbito da coHaB, 
com relação à contratação, de forma direta, de empresas de vigilância
1.5.6. Processo n.º 000737-151/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): romário carvalho resque
origem: 2º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar cópia de documentação relativa ao Processo n.º 0017275-
92.2005.8.14.0301 (ação de desapropriação), no qual iitigam o Município 
de Belém (autor) e o Sr. Manoel Valdemar dos Santos almeida (réu), haja 
vista possível exercício ilegal de advocacia pelo Sr. romario carvalho res-
que, pois teria se habilitado nos autos quando ainda era servidor da SE-
MoB, isto é, quando ainda estava impedido de exercer a advocacia contra 
a fazenda pública municipal de Belém
1.5.7. Processo n.º 000777-070/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Em apuração
origem: 2º PJ de redenção
assunto: apurar suposta fraude na concessão do benefício habitacional co-
nhecido como “cheque moradia” no Município de redenção
1.5.8. Processo n.º 000169-151/2020
requerente(s): defensoria Pública da União
requerido(s): Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPa)
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar possíveis irregularidades no âmbito da SESPa, envolven-
do a existência de medicamentos com prazo de validade próximo de vencer 
que não estariam sendo fornecidos, em particular o estoque de Toxina 
Botulínica na UrE reduto.
1.5.9. Processo n.º 000145-151/2020
Requerente(s): Jeniffer de Barros Rodrigues e Defensoria Pública do Estado do Pará
requerido(s): ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva e au-
ditoria Geral do Estado do Pará (aGE/Pa)
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar suposta irregularidades cometidas pelo ex-auditor-Geral 
do Estado do Pará que teria utilizado de seu cargo para requisitar incessan-
temente informações e documentos, afim de auditar procedimentos da De-
fensoria Pública do Estado do Pará, ferindo sua autonomia inconstitucional
1.5.10. Processo n.º 000020-113/2019
requerente(s): aNÔNiMa
requerido(s): delegacia de Polícia Especializada em Meio ambiente (dEMa)
origem: 2º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urba-
nismo de Belém
assunto: apurar reclamação acerca de suposta ocorrência de poluição sonora
1.5.11. Processo n.º 000501-117/2021
requerente(s): rodrigo Melo Nogueira ramos
requerido(s): Maria rodrigues dos Santos
origem: 10º PJ da infância e Juventude Novo
assunto: recurso em Notícia de fato. apurar a conduta da Sra. Maria rodri-
gues dos Santos em face de seus netos por possível prática de maus tratos
1.5.12. Processo n.º 001440-095/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria Municipal de Educação de itupiranga
origem: PJ de itupiranga
Assunto: Apurar suposta dificuldade de acesso à educação dos alunos da Es-
cola indígena Municipal de Ensino fundamental ltapeyga, em razão de pro-
blemas estruturais no prédio em que funciona o estabelecimento de ensino
1.5.13. Processo n.º 000365-027/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Saúde de Tucuruí
origem: 1º PJ de Tucuruí
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assunto: apurar supostas irregularidades no processo licitatório n.º 
001/2018-SMS, inexigibilidade de licitação, para credenciamento de em-
presas para prestação de serviços de saúde em patologia clínica e forne-
cimento de exames.
1.5.14. Processo n.º 000147-151/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): iê regina Bentes fernandez
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar supostas irregularidades com relação à acumulação inde-
vida de cargos por parte dos médicos da fundação Santa casa de Mise-
ricórdia do Pará, especificamente com relação a Sra. IÊ REGINA BENTES 
fErNaNdES.
1.5.15. Processo n.º 001668-029/2018
requerente(s): Katiuscia Batista de Sousa, Eliane de Matos leal e antônio 
Manoel do Nascimento
requerido(s): francisco ferreira freitas Neto
origem: 1º PJ de capanema
assunto: apurar a existência de possíveis atos de improbidade adminis-
trativa supostamente cometidos pelo Sr. fraNciSco fErrEira frEiTaS 
NETo, gestor municipal, cujo conteúdo versa sobre ausência de liquidações 
de despesas de contratos firmados entre a Prefeitura Municipal de Capa-
nema e empresas
1.5.16. Processo n.º 002337-084/2019
requerente(s): Tribunal de contas dos Municípios e Ministério Público do 
Estado do Pará
requerido(s): Município de abel figueiredo
origem: 2ª PJ de rondon do Pará
assunto: apurar possível ocorrência de ato de improbidade administrativa 
por parte do Sr. adenilson ataíde Mateus, ex-Prefeito do Município de abel 
figueiredo/Pa, referente ao descumprimento do Termo de ajustamento de 
Gestão n.º 008/2016/TcM-Pa, quanto à implementação das determinações 
da lei de acesso à informação (lei nº 12.527/2011)
1.5.17. Processo n.º 001132-382/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria Municipal de Meio ambiente de Santa Maria das Barreiras
origem: 2º PJ de conceição do araguaia
assunto: apurar se o Município de Santa Maria das Barreiras está exercendo 
ações administrativas decorrentes da competência comum prevista no art. 
23, incisos iii, Vi e Vii da constituição federal de 1988, por meio de órgão 
ambiental municipal capacitado e conselho Municipal do Meio ambiente
1.5.18. Processo n.º 003500-382/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de floresta do araguaia
origem: 2º PJ de conceição do araguaia
Assunto: Apurar os motivos da não finalização da reforma do Hospital de 
floresta do araguaia-Pa
1.5.19 Processo n.º 000134-151/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): caroline Ganassoli
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar supostas irregularidades com relação à acumulação inde-
vida de cargos por parte dos médicos da fundação Santa casa de Miseri-
córdia do Pará, especificamente com relação a Sra. CAROLINE GANASSOLI
1.5.20. Processo n.º 001564-048/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): White Tratores Serviços e comércio ltda ME, Municipio de 
canaã dos carajas e comissão Permanente de licitações do Município de 
canaã dos carajás
origem: 1º PJ de canaã dos carajás
assunto: apurar supostas irregularidades no Processo licitatório n.º 
793/2018/PMcc, modalidade concorrência n.º 004/2018-cPl, cujo objeto 
é a contratação de empresa especializada na execução de serviços de co-
leta, transporte e destinação final de resíduos sólidos e limpeza urbana no 
Município de canaã dos carajás, com valor estimado de r$ 39.680.734,80.
1.6. Processos de relatoria do conselheiro NElSoN PErEira MEdrado:
1.6.1. Processo n.º 012763-031/2018 – Conselheiro Waldir Macieira im-
pedido de votar
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): rosenira da fonseca dias
origem: 9ª PJ de Santarém
assunto: apurar possível acúmulo ilegal de cargos públicos pela servidora 
rosenira da fonseca dias nas Secretarias Municipais e Estaduais de Edu-
cação de Santarém
Belém-Pa, 17 de março de 2022.
fraNciSco BarBoSa dE oliVEira
Procurador de Justiça
Secretário do conselho Superior do MPPa
oBS: quaisquer requerimentos devem ser feitos por meio do endereço 
eletrônico conselho@mppa.mp.br

Protocolo: 773094
eXtrato de terMo de cooPeraÇÃo
terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº: 005/2022-MP/Pa
ParTES: Ministério Público do Estado do Pará e o cENTro dE ESTUdoS 
E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL – ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CEAF/ESMP.
oBJETo: realização de cursos na modalidade à distância, apresentados na 

Plataforma Moodle da Escola Virtual do cENTro dE ESTUdoS E aPErfEi-
ÇOAMENTO FUNCIONAL – ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO – CEAF/ESMP, a serem transportados para uso 
no ambiente virtual de aprendizagem do MPPa, durante seus períodos de 
realização, com a finalidade de ampliar os conhecimentos de membros e 
servidores do Ministério Público do Estado do Pará
daTa da aSSiNaTUra: 17/03/2022.
ViGÊNcia: 18/03/2022 a 18/03/2024.
ordENador rESPoNSáVEl: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Pro-
curador-Geral de Justiça.

Protocolo: 773103
republicada por incorreção no d.o.e. de 15 de março de 2022
Portaria Nº 0113/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria n.º 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
• ÁDREA NAYARA GONCALVES SAMPAIO - Período: 24/02/2022 - GEDOC 
nº 112409/2022
• ALESSANDRA CHAVES DA SILVA - Período: 28/02 a 06/03/2022 - GEDOC 
nº 110400/2022
• AURILENE LEAO DIAS - Período: 25/02/2022 - GEDOC nº 109671/2022
• CARMEN LUCIA PINHEIRO DA SILVA - Período: 21/01/2022 - GEdoc nº 
111314/2022
• FERNANDA MARCELA CAVALCANTE MOTA - Período: 21 a 26/02/2022 - 
GEdoc nº 110407/2022
• ELZA MARIA CONCEICAO DO ROSARIO - Período: 09 a 13/02/2022 - GE-
doc nº 110711/2022
• ISABELLE FROTA RODRIGUES DE ARAUJO - Período: 24 a 25/02/2022 - 
GEdoc nº 110545/2022
• IVAN SILVEIRA DA COSTA - Período: 25/01 a 03/02/2022 - GEDOC nº 
111727/2022
• JOSÉ AREMILTON ALVES DE OLIVEIRA - Período: 13 a 14/01/2022 - GE-
odc nº 112050/2022
• PAULO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR - Período: 25/02/2022 - GEDOC 
nº 110955/2022
• PAULO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR - Período: 02 a 10/02/2022 - GE-
doc nº 108676/2022
• PAULO JOSE ANDRADE DE LIMA - Período: 28/02 a 01/03/2022 - GEDOC 
nº 109299/2022
• RAIMUNDO TEREZINHO BORGES DIAS - Período: 25/02 a 05/04/2022 - 
GEdoc nº 111679/2022
• TERESA CRISTINA RODRIGUES CORREA - Período: 31/01 a 05/02/2022 
- GEdoc nº 111789/2022
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
Belém, 10 de março de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0120/2022-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, VErENa BarroS frEirE coSTa, auxiliar de admi-
nistração, para exercer o cargo de provimento em comissão de diretora do 
departamento de obras e Manutenção, durante afastamento da servidora 
titular, Márcia Maria MoraES da coSTa, no período de 07 a 10/03/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
Belém, 11 de março de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0124/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiS-
TraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
nº 114/2018- MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
coNSidEraNdo que é dever da administração a apuração de irregularida-
des no serviço público, conforme prescrito no art. 199 da lei Estadual nº 
5.810, de 24/01/1994;
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 05/2022-MP/SiNdicÂNcia adMi-
NiSTraTiVa, de 07/03/2022, protocolizado no “SiP” sob o nº 3377/2022, 
em 07/03/2022; e,
coNSidEraNdo os termos da decisão proferida pela SUBProcUradoria-
Geral de Justiça, para a Área Técnico-Administrativa, à fl. 2,
r E S o l V E:
i - ProrroGar, por 30 (trinta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos 
da comissão de Sindicância designada pela PorTaria nº 0082/2022-MP/
SUB-Ta, de 22/02/2022, publicada no d.o.E. de 02/03/2022.
ii - coNValidar todos os atos praticados até então pela comissão.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
Belém, 14 de março de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
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Portaria Nº 0126/2022-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,
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
3565/2022, em 09/03/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar ao servidor SaNdro foNSEca fErrEira, auxiliar de Serviços 
Gerais, para exercer a função gratificada de Chefe de Apoio das Promoto-
rias de Justiça cíveis de Belém, durante o afastamento da titular, raioNil-
Va JoaNa lEMoS PoNTES, no período de 07 a 09/02/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
Belém, 15 de março de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0130/2022-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 aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
• DIONISIO E SOUZA GOMES - Período: 23 a 25/02/2022 - GEDOC nº 111502/2022
• LEANDRO MACHADO MALAQUIAS - Período: 07 a 09/02/2022 - GEDOC 
nº 109431/2022
• TERESA CRISTINA RODRIGUES CORREA - Período: 11 a 13/01/2022 - 
GEdoc nº 111796/2022
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
Belém, 16 de março de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0135/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiS-
TraTiVa, 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 aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
• DENISE CRESPO SOARES - Período 03/03/2022 - GEDOc nº 110409/2022
• DRIELE MARAGONES SOUSA - Período 03 a 04/03/2022 - GEDOC nº 
110534/2022
• JUCELIO LIMA LOPES - Período 03/03/2022 - GEDOC nº 109967/2022
• SILVIO CLAUDINO MENDES DA SILVA - Período 17/02 a 17/05/2022 - 
GEdoc nº 108268/2022
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
Belém/Pa, 16 de março de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0138/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiS-
TraTiVa, 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 aos servidores abaixo relacionados, licença por Motivo de 
doença em Pessoa da família, com fulcro nos artigos 85 a 87 da lei nº 
5.810/1994:
• KARLA KARIME VASCONCELOS GUERREIRO - Período: 10/03/2022 - GE-
doc nº 112710/2022
• MARCIA CARNEIRO ALVES - Período: 03/03 a 01/04/2022 - GEDOC nº 
109215/2022
• PAULO ROBERTO MOREIRA SANTOS - Período: 07 a 09/03/2022 - GEDOC 
nº 112906/2022
• SYLVIA CHRISTINA FERREIRA LASSANCE DE CARVALHO - Período: 08 a 
12/03/2022 - GEdoc nº 112963/2022
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
Belém/Pa, 16 de março de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 1166/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais; e
coNSidEraNdo os termos do expediente GEdoc nº 111283/2022;
coNSidEraNdo a exoneração, a pedido, do servidor João ferreira Neto, 
por meio da PorTaria nº 1076/2022-MP/PGJ, datada de 11/03/2022;
coNSidEraNdo que a nomeação não implicará aumento de despesa com pessoal,
r E S o l V E:
NoMEar, de acordo com o art. 183 da constituição do Estado do Pará, 
c/c os arts. 6º, inciso ii, e 7º da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, 
SiSSY ViNHolTE NaSciMENTo, para exercer o cargo de provimento em 
comissão de assessor de Promotoria de Justiça de Segunda Entrância, MP.

cPcP102.3, a contar de 07/03/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 16 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 1167/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais; e
coNSidEraNdo os termos do expediente GEdoc nº 110520/2022;
coNSidEraNdo a exoneração da servidora ana Patrícia Macedo 
dos Santos, por meio da PorTaria nº 549/2022-MP/PGJ, datada de 
15/02/2022, publicada no d.o.E. de 17/02/2022;
coNSidEraNdo que a nomeação não implicará aumento de despesa com pessoal,
r E S o l V E:
NoMEar, de acordo com o art. 183 da constituição do Estado do Pará, 
c/c os arts. 6º, inciso ii, e 7º da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, 
aiaNNY Naiara GoMES MoNTEiro, para exercer o cargo de provimento 
em comissão de assessor de Promotoria de Justiça de Segunda Entrância, 
MP.cPcP102.3, a contar de 07/03/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 16 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 1181/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
333/2022, em 12/01/2022;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor Mário lUiZ MoNTEiro alcÂNTara, ocupante do 
cargo de auxiliar de administração, lotado no departamento de atividades 
Judiciais, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea 
“a”, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, durante o afastamento da 
servidora titular da referida gratificação, Maria Deuziana Fonseca Leão, nos 
dias 24/01/2022, 8 a 11/02/2022, 14 a 18/02/2022 e 21 a 25/02/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 16 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 1182/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, em exercício, 
no uso de suas atribuições legais, e considerando os termos do expediente 
protocolizado sob o nº 3726/2022,
r E S o l V E:
EXoNErar, a pedido, de acordo com o art. 60, i, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994, fEliPE caMPoS da SilVa, do cargo de provimento em co-
missão de assessor de Promotoria de Justiça de Segunda Entrância, MP.
cPcP-102-3, nomeado pelo Procurador-Geral de Justiça, por meio do ato 
nº 71/2015, publicado no d.o.E. de 19/06/2015, a partir de 21/03/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 16 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 773086
Portaria Nº 0122/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiS-
TraTiVa, 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, e;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob os nºs 
16644, 16273, 17141 e 16928/2021,
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora aNdrÉa SoUTo dE aZEVEdo, auxiliar de admi-
nistração, para exercer o cargo de assistência intermediária de chefe da 
divisão de Processos criminais, durante o afastamento do titular, JorGE 
Mário daNTaS BoUTH, no período de 08 a 11/11/2021.
ii - dESiGNar o servidor carloS alBErTo PiNHEiro dE oliVEira, auxi-
liar de Serviços Gerais, para exercer o cargo de assistência intermediária de 
chefe da divisão de Processos cíveis, durante o afastamento da titular, Maria 
dolorES afoNSo loBaTo da SilVa, no período de 03 a 05/11/2021.
iii - dESiGNar a servidora criSTiNa Maia MUrriETa, Técnica-Especializada 
- arquiteta, para exercer o cargo de provimento em comissão de diretora do de-
partamento de obras e Manutenção, durante o afastamento da titular, Marcia 
Maria MoraES da coSTa, pelo período a contar de 22 a 25/11/2021.
iV - dESiGNar o servidor dJalMa TriNdadE BorGES, auxiliar de Ser-
viços Gerais, para exercer a função gratificada de Chefe de Unidade de 
apoio, durante o afastamento da titular NElSilENE PErEira carValHo, 
no período de 04 a 14/11/2021.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
Belém, 14 de março de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
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Portaria Nº 0123/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiS-
TraTiVa, 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, e ;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob os nºs 
16584, 17105 e 16028/2021,
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora VicToria criSTiNa SilVa VilHENa, auxiliar de 
administração, para exercer o cargo de assistência intermediária de chefe 
da divisão de administração de Pessoal, durante o afastamento da titular, 
MicHElE dE PaUla MaciEl TEiXEira, no período de 03 a 05/11/2021.
ii - dESiGNar a servidora GlENda doS SaNToS SaNTaNa, auxiliar de 
Administração, para exercer a função gratificada de Chefe de Unidade de 
apoio da divisão de administração de Pessoal, com atuação no Serviço de 
Ponto, durante o afastamento da titular, VicToria criSTiNa SilVa VilHE-
Na, no período 03 a 05/11/2021.
iii - dESiGNar o servidor JoSÉ WilToN MorEira da SilVa, auxiliar de 
Administração, para exercer a função gratificada de Chefe de Apoio de 
Promotoria de Justiça do interior, vinculado ao Polo Sudeste iV, durante o 
afastamento da titular TaTiaNa MoNTiBEllEr PaiXÃo, no período de 26 
a 28/10/2021.
iV - dESiGNar o servidor TarSo dE MElo fidEliS, auxiliar de admi-
nistração, para exercer a função gratificada de Chefe do Serviço de Artes 
Gráficas, durante o afastamento do titular, VALTER ANDREY VALOIS CA-
ValcaNTE, no período de 26/10 a 05/11/2021.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
Belém, 14 de março de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 773290
Portaria Nº 0128/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiS-
TraTiVa, 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 deslocamento no âmbito do expediente nº 112262/2022 confor-
me abaixo relacionado:
NoME: Maria do carMo aNdioN fariaS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial
MaTrÍcUla: 999.1745
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santa izabel do Pará/Pa
PErÍodo(S): 11/03/2022 - 11/03/2022
fiNalidadE: reunião de trabalho
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
BElÉM/Pa , 15 de março de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0129/2022-MP/sUB-ta
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:
autorizar deslocamento no âmbito do expediente nº 112229/2022 confor-
me abaixo relacionado:
NoME: JoSE orlaNdo SENa do roSario
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTraJUd
MaTrÍcUla: 999.2732
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santa izabel do Pará/Pa
PErÍodo(S): 11/03/2022 - 11/03/2022
fiNalidadE: acompanhamento de membro - Prestar apoio ao PJ em audi-
ência pública para discussões relativas ao fórum de agrotóxicos.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
BElÉM/Pa , 15 de março de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0132/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiS-
TraTiVa, 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 deslocamento no âmbito do expediente nº 112148/2022 confor-
me abaixo relacionado:
NoME: aBSalao rocHa do NaSciMENTo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1353
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santa izabel do Pará/Pa
PErÍodo(S): 11/03/2022 - 11/03/2022
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir a 
PJ Ângela Maria Balieiro Queiroz até o município de Santa izabel do Pará/Pa.

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
BElÉM/Pa , 16 de março de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0133/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiS-
TraTiVa, 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 deslocamento no âmbito do expediente nº 111963/2022 confor-
me abaixo relacionado:
NoME: aNdrEZa PErEira dE liMa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProcUrador dE JUSTica - MP.cP-
cP-102.05
MaTrÍcUla: 999.3393
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santa izabel do Pará/Pa
 PErÍodo(S): 11/03/2022 - 11/03/2022
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar a Procuradora 
de Justiça, dra. Maria célia filocreão Gonçalves, no evento cidadania no 
cárcere(Penitenciária de americano).
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
BElÉM/Pa , 16 de março de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0136/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiS-
TraTiVa, 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 deslocamento no âmbito do expediente nº 138298/2021 confor-
me abaixo relacionado:
NoME: iVaN aSSUNcao SoarES dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 998.773
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santa izabel do Pará/Pa
PErÍodo(S): 02/12/2021 - 02/12/2021
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora Maylor costa ledo até o município de Santa izabel do Pará/Pa.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
BElÉM/Pa , 16 de março de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0137/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiS-
TraTiVa, 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 deslocamento no âmbito do expediente nº 136233/2021 confor-
me abaixo relacionado:
NoME: iVaN aSSUNcao SoarES dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V MaTrÍcUla: 998.773
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santa izabel do Pará/Pa
PErÍodo(S): 04/11/2021 - 05/11/2021, 08/11/2021 - 08/11/2021
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir o 
servidor Edvan antônio de Souza ferreira até a PJ de Santa izabel do Pará/Pa.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
BElÉM/Pa , 16 de março de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0141/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiS-
TraTiVa, 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 deslocamento no âmbito do expediente nº 133551/2021 confor-
me abaixo relacionado:
NoME: iVaN aSSUNcao SoarES dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 998.773
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Mosqueiro/Pa
PErÍodo(S): 26/10/2021 - 26/10/2021
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor George amilton Gonçalves da Silva até a PJ de Mosqueiro/Pa.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
BElÉM/Pa , 17 de março de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 773358
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MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
resULtado FiNaL PreGÃo PreseNciaL N.º 003/2022

a comissão Permanente de Licitação, informa aos interessados o resul-
tado final do Pregão Presencial n.º 003/2022. Empresa Vencedora: r. V. T. 
aMoriM, Valor r$ 2.326.470,74 (dois milhões, trezentos e vinte e seis mil, 
quatrocentos e setenta reais e setenta e quatro centavos).

afuá-Pa, 09 de março de 2022.
MÁrcio aNtoNio Ferreira NerY-PreGoeiro

eXtrato de coNtrato
coNtrato N° 1100/2022

PreGÃo PreseNciaL N.º 003/2022/PMa
Parte: o MUNiciPio dE afUá/fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social 
e a Empresa r. V. T. aMoriM - ME. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa do 
raMo PErTiNENTE Para o forNEciMENTo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS 
E MaTEriaiS dE HiGiENE E liMPEZa Para aTENdEr o fUNdo MUNiciPal 
dE aSSiSTÊNcia Social, dUraNTE o aNo dE 2022. Valor: r$ r$ 613.186,43 
(Seiscentos e treze mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos)
Vigência: 14/03/2022 à 31/12/2022.
ordenadora de despesa: Érica aMoriM VaZ

coNtrato N° 1101/2022
PreGÃo PreseNciaL N.º 003/2022/PMa

Parte: o MUNiciPio dE afUá/fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE e a Empresa 
r. V. T. aMoriM - ME. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa do raMo PEr-
TiNENTE Para o forNEciMENTo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS E MaTEriaiS 
dE HiGiENE E liMPEZa Para aTENdEr o fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE, 
dUraNTE o aNo dE 2022. Valor: r$ 783.152,67 (Setecentos e oitenta e três 
mil, cento e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos).
Vigência: 14/03/2022 à 31/12/2022.
ordenadora de despesa: HeNriQUe saNdro LoPes da cUNHa

coNtrato N° 1102/2022
PreGÃo PreseNciaL N.º 003/2022/PMa

Parte: o MUNiciPio dE afUá/fUNdo MUNiciPal dE MEio aMBiENTE e a 
Empresa r. V. T. aMoriM - ME. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa do 
raMo PErTiNENTE Para o forNEciMENTo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS E 
MaTEriaiS dE HiGiENE E liMPEZa Para aTENdEr o fUNdo MUNiciPal dE 
MEio aMBiENTE, dUraNTE o aNo dE 2022. Valor: r$ 284.470,02 (duzentos 
e oitenta e quatro mil, quatrocentos e setenta reais e dois centavos).
Vigência: 14/03/2022 à 31/12/2022.
ordenadora de despesa: HiLder ViNÍciUs de soUZa FÉLiX

coNtrato N° 1103/2022
PreGÃo PreseNciaL N.º 003/2022/PMa

Parte: o MUNiciPio dE afUá/ PrEfEiTUra MUNiciPal dE afUá e a Em-
presa r. V. T. aMoriM - ME. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa do raMo 
PErTiNENTE Para o forNEciMENTo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS E MaTE-
riaiS dE HiGiENE E liMPEZa Para aTENdEr o GaBiNETE do PrEfEiTo, 
SEcrETariaiS MUNiciPaiS E oUTroS ÓrGÃoS dESTa PrEfEiTUra, dU-
raNTE o aNo dE 2022. Valor: r$ r$ 388.428,30 (Trezentos e oitenta e oito 
mil, quatrocentos e vinte e oito reais e trinta centavos).
Vigência: 14/03/2022 à 31/12/2022.
ordenadora de despesa: odiMar WaNderLeY saLoMÃo

Protocolo: 773236

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
decreto Nº 010, de 11/03/2022.

decreta Estado de calamidade Pública no Município de aurora do Pará e de-
fine Outras Medidas Para Enfrentamento da Pandemia Decorrente do “Novo 
corona Vírus” (Sars-cov-2) - covid19, e dá outras Providências. a Prefeita 
Municipal de aurora do Pará, Exma. Sra. Vanessa Gusmão Miranda, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pela constituição federal de 1988 e 
pela lei orgânica Municipal, em conjunto com o que dispõe o inciso Vi do art. 
8º da lei federal nº 12.608, de 10/04/2012;
coNsideraNdo que, como forma de melhor executar as medidas preven-
tivas e de enfrentamento às infecções provenientes do “novo coronavírus” 
(Sars-cov-2) - coVid-19 se faz obrigatório e essencial que seja dado estrita 
continuidade a vacinação da população, no âmbito de aurora do Pará, nos 
termos da lei federal nº 13.979/2020, decreto federal nº 10.282/2020 e 
demais legislações;
coNsideraNdo as atribuições inerentes ao poder de polícia sanitária, con-
feridas pelo art. 15, XX, da lei federal nº 8.080, de 19 de novembro de 1990;

coNsideraNdo que a pandemia decorrente da infecção humana prove-
niente do “novo coronavírus” (Sars-cov-2) - coVid-19 atingiu todo o ter-
ritório brasileiro, e a câmara dos deputados, em 18 de março de 2020, e 
o Senado federal, em 20 de março de 2020, reconheceram a existência de 
calamidade pública relativamente à União para fins de aplicação das medidas 
previstas no art. 65 da lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
coNsideraNdo que o Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará 
- TcM/Pa editou a instrução Normativa nº 10/2021/TcMPa, de 31 de março 
de 2021, que aprovou a Nota Técnica nº 02/2021/TcMPa, que estabelece 
orientações Gerais aos municípios do Estado do Pará, a partir dos achados de 
auditoria apresentados nos relatórios do Plano de Monitoramento das ações 
Públicas da Saúde Municipal no Estado do Pará para Enfrentamento da Pande-
mia do “Novo coronavírus” (coVid-19);
coNsideraNdo aiNda que o coE - comissão de operações Especiais relatou 
a quantidade significativa de casos de contaminação pelo COVID-19 no município 
de Aurora do Pará, bem como relatório final favorável à decretação de estado de 
calamidade pública e, para fins de viabilizar o emprego de medidas administrati-
vas urgentes necessárias ao combate, controle e contenção dos riscos e danos à 
saúde pública municipal faz-se necessário a adequação, no âmbito municipal, ao 
disposto no art. 65 da lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
d e c r e t a:
art. 1º - fica decretado Estado de calamidade Pública no Município de aurora 
do Pará, em virtude da pandemia classificada e codificada como doenças in-
fecciosas virais - coBradE, bem como as variações oriundas do coVid-19;
art. 2º - os órgãos do município de aurora do Pará devem adotar medidas 
para enfrentamento à pandemia do coVid-19, sempre em observação à le-
gislação municipal, estadual e federal, bem como sempre sobre a orientação 
e supervisão da Secretaria Municipal de Saúde.
art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, e vigorará 
enquanto durar a situação de calamidade e os agravos epidemiológicos no 
âmbito de aurora do Pará, o qual será mensurado através de avaliação do 
coE a cada 90 (noventa) dias, nos termos da lei federal nº 13.979/2020, 
revogadas as disposições em contrário. registre-se e Publique-se. aurora do 
Pará/Pa, 17 de março de 2022. Vanessa Gusmão Miranda - Prefeita de 
aurora do Pará.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 030/2022/PMaP 
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de material 
de expediente para atender as necessidades da prefeitura municipal de au-
rora do Pará e demais secretarias que compõem a esfera municipal. a sessão 
pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das propostas de 
preços e etapa de lances no dia 31/03/2022, às 08:30 horas. o edital estará 
disponível nos sites: o edital estará disponível nos sites: https://auroradopa-
ra.pa.gov.br/licitacao.php e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaoauro-
rapara@gmail.com, a partir da data da publicação. antonia tassila Farias 
de araújo - Pregoeira/PMaP.

Protocolo: 773238

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

eXtrato de coNtrato PreGÃo eLetrÔNico Nº 013/2021
coNTraTaNTE - Prefeitura Municipal de Brasil Novo, coNTraTado: MarcE-
lo c laGarES cNPJ Nº 05.635.119/0001-54, contrato administrativo nº. 
83/2022, com o valor total de r$ 9.213,15 (NoVE Mil dUZENToS E TrEZE 
rEaiS E QUiNZE cENTaVoS.). oBJETo: registro de Preços da administração 
Pública Municipal para o futuro fornecimento de aquisição de peças, aces-
sórios e serviços de motocicletas, para manutenção das Secretarias e de-
mais fundos Municipais de Brasil Novo. foNTE dE rEcUrSoS: 2052, 2063, 
e 33903000, ViGÊNcia doS coNTraToS: até 31/12/2022. assinatura do 
contrato: Brasil Novo/Pa, 04/02/2022.

Weder MarKes carNeiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

Protocolo: 773239

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aVisos de disPeNsa de LicitaÇÃo

disPeNsa Nº 008/2022-PMc
a Prefeitura Municipal de cametá, cNPJ nº 05.105.283/0001-50, com 
base no art. 24, inciso ii da lei federal 8.666/93, aUToriZa e raTifica a 
diSPENSa de liciTaÇÃo cujo objeto: contratação de Empresa Para aqui-
sição de alevinos de Espécies de Tambaqui ou Seus Híbridos, Para atender 
as demandas de Piscicultores cadastrados Junto ao departamento de aqui-
cultura e Pesca (daP), em favor de a S Miranda comercio de alimentos e 
Serviços de transporte Eireli - cNPJ nº 14.800.196/0001-03, Valor Total: r$ 
11.700,00. Data da Ratificação: 15/03/2022. Victor correa cassiaNo, 
Prefeito Municipal de cametá. ordenador de despesas.
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disPeNsa Nº 09/2022-seMed
a secretaria Municipal de educação/Fundo Municipal de educação 
cNPJ nº 18.782.198/0001-78, com base no art. 24, inciso ii da lei federal 
8.666/93, aUToriZa e raTifica a diSPENSa de liciTaÇÃo cujo objeto: 
Execução e instalação com fornecimento de Materiais e Mão de obra com-
pleta, para o sistema de Prevenção e combate a incêndio e Pânico nas depen-
dências do Prédio da Secretaria Municipal de Educação, em favor de devison 
Xavier Guimaraes 01957707224 - cNPJ nº 42.688.108/0001-69, Valor Total: 
R$ 16.890,00. Data da Ratificação: 14/03/2022. enio de carvalho, secre-
tário Municipal de educação. ordenador de despesas.

eXtratos de coNtratos. disPeNsa Nº 09/2022 - seMed
objeto: Execução e instalação com fornecimento de Materiais e Mão de obra 
completa, para o Sistema de Prevenção e combate a incêndio e Pânico nas 
dependências do Prédio da Secretaria Municipal de Educação. contrato nº 
1.dl09/2022 - Semed. contratante: Secretaria Municipal de Educação/fundo 
Municipal de Educação, cNPJ nº 18.782.198/0001-78. contratado: devison 
Xavier Guimaraes 01957707224 - cNPJ nº 42.688.108/0001-69, Valor Total: 
r$ 16.890,00. Vigência: 14/03/2022 à 14/09/2022. ordenador: enio de 
carvalho, secretário de educação.

disPeNsa Nº 008/2022-PMc
objeto: contratação de Empresa Para aquisição de alevinos de Espécies de 
Tambaqui ou Seus Híbridos, Para atender as demandas de Piscicultores ca-
dastrados Junto ao departamento de aquicultura e Pesca (daP). contrato 
nº 1.dl.008/2022 - Pmc. contratante: Prefeitura Municipal de cametá, cnpj 
nº 05.105.283/0001-50. contratado: a S Miranda comercio de alimentos e 
Serviços de transporte Eireli - cNPJ nº 14.800.196/0001-03, Valor Total: r$ 
11.700,00. Vigência: 15/03/2022 à 15/03/2023. ordenador: Victor correa 
cassiano, Prefeito Municipal de cametá.

Protocolo: 773241

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtratos de coNtratos 

iNeXiGiBiLidade Nº 6/008-2022. contrato nº 1802001-2022-iNX. nº 
6/2022-008. contratante: Município de capanema/Prefeitura Municipal. con-
tratado: Monteiro e Teixeira advogados associados, cNPJ nº 26.773.114/0001-
68. objeto: contratação de serviços advocatícios, de assessoria e consultoria 
Jurídica especializada, em atendimento ao conselho Municipal de Educação, no 
Município de capanema/Pa. fundamento legal: art. 25, inciso ii, c/c com art. 
13, inciso iii, da lei federal nº 8.666/93. Vigência: 12 (doze) meses. Valor Glo-
bal: r$72.000,00. data de assinatura: 18/02/2022.

disPeNsa Nº 7/001-2022 
contrato nº 1001001-2022. dispensa nº 7/2022-001. contratante: Mu-
nicípio de capanema/Prefeitura Municipal. contratado: José Emídio campos 
Gomes da Silva, cPf nº 042.465.352-49. objeto: locação de um imóvel ur-
bano, situado a avenida Barão de capanema, entre a Trav. leandro Pinheiro 
e Passagem Guarani, medindo 15,00m de frente por 62,60m de fundo com 
área de 939,00m², coberta com telhas de barro com instalações elétricas em 
perfeito funcionamento, ampla área externa para descarga interna, onde o 
Contratante/locatário utilizará o imóvel, exclusivamente para fim não resi-
dencial e destina-se para “farmácia Popular e caf” atendendo a Secretaria 
Municipal de Saúde. fundamento legal: art. 24, inciso X, da lei federal nº 
8.666/93. Vigência: 12 (doze) meses. Valor Global: r$3.200,00. data de as-
sinatura: 10/01/2022.

disPeNsa Nº 7/003-2022. coNtrato Nº 2001001-2022 
dispensa nº 7/2022-003. contratante: Município de capanema/Prefeitura Mu-
nicipal. contratado: J G locação e imobiliária ltda, cNPJ nº 42.569.193/0001-
46. objeto: locação de um imóvel urbano, situado a Travessa cesar Pinheiro, 
nº375, Centro, Capanema/Pa, edificado com prédio comercial e residencial de 
3 pavimentos, construído de alvenaria, medindo uma área total de 945,63m², 
onde o Contratante/Locatário utilizará o imóvel, exclusivamente para fim não 
residencial e destina-se ao funcionamento da Secretaria Municipal de finanças 
do Município de capanema/Pa. fundamento legal: art. 24, inciso X, da lei 
federal nº 8.666/93. Vigência: 12 (doze) meses. Valor Global: r$168.699,60. 
data de assinatura: 20/01/2022.

eXtratos de terMos aditiVos
termo aditivo de contrato nº 2303001-2021. dispensa nº 07/2021-008. 
objeto: locação de imóvel para o funcionamento do abrigo Provisório da 
Secretaria Municipal de assistência Social. contratado: Terezinha da costa 
reinaldo cPf nº 587.199.112-20. Vigência: 12meses. fund. legal: art. 57, 
inciso ii da lei nº 8.666/93. assinatura: 18/03/2022. Francisco Ferreira 
Freitas Neto-Prefeito Municipal.

terMo aditiVo de coNtrato Nº 1202001-2021 
dispensa nº 07/2021-007. objeto: locação de imóvel para funcionamento 
do centro de referência da assistência Social. contratado: Maria raimunda 
rodrigues de azevedo cPf nº 462.308.582-15. Vigência: 12 meses. fund. le-
gal: art. 57, inciso ii da lei nº 8.666/93. assinatura: 08/02/2022. Francisco 
Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

aViso de ratiFicaÇÃo. disPeNsa Nº 002-2022 
dispensa nº 7/2022-002. objeto: locação de imóvel destinado ao funcio-
namento da creche São João Batista atendendo as necessidades da Secre-
taria Municipal de Educação. fundamento legal: art. 24, inciso X da lei nº. 
8.666/93. Vigência: 12 (doze) meses. Valor Global: R$ 21.600,00. Ratificação 
em: 10/01/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto, Prefeito.

Protocolo: 773242

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de castanhal, por intermédio da Secretaria Munici-
pal de Suprimento e licitação torna público a abertura do Processo licitatório 
do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico nº 026/2022/
PMc, cujo objeto contratação de Empresa Especializada Para fornecimento de 
instrumentos Musicais, destinado a atender as necessidades da Banda 28 de 
Janeiro deste Município de castanhal/Pará, a sessão pública de Pregão Ele-
trônico terá início com a divulgação das Propostas de Preços e início da etapa 
de lances no dia 31/03/2022 às 09:00 horas. o Edital estará disponível nos 
sites: https://castanhal.cr2transparencia.com.br/categoria/licitacoes/ e www.
comprasnet.gov.br e e-mail pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da 
data da publicação. célia do socorro da silva andrade - Pregoeira da 
Prefeitura Municipal de castanhal.

Protocolo: 773243
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2022 
Processo Licitatório nº 023/2022. objeto: registro de preço para futura 
aquisição de materiais expediente, permanente e suplementos de informática 
em geral, objetivando atender a Prefeitura, Secretarias e fundos Municipais, 
Edital no Endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura Propos-
tas: 31/03/2022 às 09h00 informações: licitacao@pmcn.pa.gov.br. railane 
Barbosa almeida.

Protocolo: 773245
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coNceiÇÃo do araGUaia
resULtado de JULGaMeNto do 

PreGÃo PreseNciaL - Nº 001/2022
a Prefeitura Municipal de conceição do araguaia - Pa, através da secretaria 
Municipal de infraestrutura e desenvolvimento Urbano de conceição do ara-
guaia-Pa, por intermédio da comissão permanente de licitação, torna público 
que realizou no dia 07 de Março de 2022 às 08:30 horas na sala de reunião da 
comissão Permanente de licitação - cPl, situada à TV. Vereadora Virgolina coe-
lho, nº 1145, São luiz ii, nesta cidade, licitação na modalidade Pregão na forma 
Presencial, tipo MENor PrEÇo, visando aQUiSiÇÃo dE ÓlEo diESEl coMUM 
Para aBSTEciMENTo daS MaQUiNaS dE TErraPlaNaGEM E EQUiPaMENToS 
EM GEral, Para iMPlaNTaÇÃo dE 40 PoNTES No MUNiciPio dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia-Pa, coNforME coNVENio Nº 031/2021/SETraN, termo de re-
ferência e projeto básico em anexo ao edital. Tendo como vencedora a seguinte 
empresa: caiaQUE coMErcio dE coMBUSTiVEl E TraNSPorTE EirEli, cNPJ: 
33.433.979/0001-40.

resULtado de JULGaMeNto do 
PreGÃo PreseNciaL - Nº 003/2022

a Prefeitura Municipal de conceição do araguaia - Pa, através da secretaria 
Municipal de infraestrutura e desenvolvimento Urbano de conceição do ara-
guaia-Pa, por intermédio da comissão permanente de licitação, torna público 
que realizou no dia 07 de março de 2022 às 10:30 horas na sala de reunião da 
comissão Permanente de licitação - cPl, situada à TV. Vereadora Virgolina 
coelho, nº 1145, São luiz ii, nesta cidade, licitação na modalidade Pregão na 
forma Presencial, tipo MENor PrEÇo Por iTEM, visando rEGiSTro dE PrEÇo 
Para aQUiSiÇÃo dE MaTErial Para iMPlaNTaÇÃo dE 40 PoNTES EM coN-
crETo arMado ToTaliZaNdo 420M No MUNicÍPio dE coNcEiÇÃo do ara-
GUaia-Pará, coNforME coNVÉNio Nº 031/2021/SETraN, projeto básico e 
demais anexos, conforme termo de referência aNEXo i do edital. Tendo como 
vencedora a seguinte empresa: Pc coMÉrcio dE MaTErial dE coNSTrUÇÃo 
lTda, cNPJ: 09.141.885/0001-13. conceição do araguaia-Pa, 17 de Março de 
2022. Heloisa Mendes sousa Francisco. Presidente da cPL.

Protocolo: 773356
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo de cUrioNÓPoLis
eXtrato de decisÃo da aUtoridade coMPeteNte

Processo adMiNistratiVo de 
resPoNsaBiLiZaÇÃo Nº 01/2021-cPa/PMc

reFerÊNcia: Processo licitatório Pregão Eletrônico Nº 05/2021-cPl/PMc. oB-
JETo: aquisição de mobiliário para atender as necessidades da Secretaria Mu-
nicipal de administração do município de curionópolis/Pa. raZÃo Social da 
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PESSoa JUrÍdica coNTraTada: SaNTaNa E SoUZa diSTriBUidora E co-
MÉrcio dE MÓVEiS EirEli. cNPJ Nº 34.390.049/0001-10. dEciSÃo: ante o 
exposto, no exercício das atribuições conferidas pela lei Municipal nº 1.183 
de 08/01/2021, que dispõe sobre as competências das unidades orçamentá-
rias gestoras e ordenadoras de despesas públicas para execução administra-
tiva, orçamentária e financeira no âmbito do poder executivo do município 
de curionópolis, passo a decidir. diante da decisão tomada pela controladora 
Geral do Município e após reavaliação de todos os argumentos e das razões 
apresentadas pela pessoa jurídica denunciada, concluo, nos termos do art. 
18, §1º da lei Municipal Nº 1.184, de 19/02/2021, por acaTar Parcial-
MENTE a decisão da controladoria Geral do Município e penalizar a empresa 
SaNTaNa E SoUZa diSTriBUidora E coMÉrcio dE MÓVEiS EirEli (cNPJ 
34.390.049/0001-10) com aplicação do disposto no art. 87, iii, da lei fede-
ral nº 8.666/1993, art. 7º da lei Nº 10.520/2002, art. 49, Vi, do decreto Nº 
10.024/2019, art. 39, Parágrafo Único, da lei Municipal Nº 1.184/2021, para 
determinar o prazo de 01 (um) ano de suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com esta municipalidade, com inscrição da 
referida empresa no Cadastro Municipal de Empresas Penalizadas – CMEP/PMC, 
restringindo os efeitos dessa sanção ao âmbito do Município de curionópolis, com 
aplicação cumulativa da pena de multa no valor de r$ 2.200,00 (dois mil e du-
zentos reais), a ser pago no prazo de 30 (trinta) dias, promovendo-se a inscrição 
em dívida ativa do Município em caso de inadimplência, nos termos do art. 6º, 
i, da lei n° 12.846/2013. curionópolis/Pa, 03 de fevereiro de 2022. roGÉrio 
sereLLi Macedo. secretário Municipal de administração.

Protocolo: 772885

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo

aViso de HoMoLoGaÇÃo
o secretário Municipal de educação do Município de igarapé-Miri, no uso de 
suas atribuições legais, vem homologar e adjudicar o Processo licitatório na modalida-
de Tomada de Preço nº 004/2021-PMi-TP cujo objeto é: coNTraTaÇÃo dE PESSoa 
JUrÍdica Para coNSTrUÇÃo da EScola do aNaPÚ, localizada na Vila MENiNo 
dEUS - ZoNa rUral, neste Município de igarapé-Miri, para empresa fErrEira 
& PaNToJa coNSUlToria E coNSTrUÇÃo lTda-EPP, cNPJ: 14.699.252/0001-
65; Valor Global r$ 2.595.606,43. Homologado em 14/03/2022.

Janílson oliveira Fonseca
Secretário Municipal de Educação do Munícipio de igarapé-Miri

Protocolo: 773248

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo - 
toMada de PreÇos Nº 006/2022-tP

objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para SErViÇoS dE ENGENHaria E coNS-
TrUÇÃo ciVil, oBJETiVaNdo a coNSTrUÇÃo dE PoNTES EM MadEira NaS 
coMUNidadES PErTENcENTES a ZoNa rUral do MUNiciPio dE iPiXUNa do 
Pará, coNforME ProJETo BaSico, PlaNilHa orÇaMENTaria, MEMorial 
dEScriTiVo E croNoGraMa fiSico-fiNaNcEiro. abertura: 04/04/2022, às 
09h00. integra dos editais e informações disponíveis na PMiP, sala da cPl sito 
na TV. cristóvão colombo, s/n, centro, ipixuna do Pará/Pa, de segunda a sexta-
feira, no horário de 08h00 às 12h00. E no site: www.ipixunadopara.pa.gov.br.

arteMes siLVa de oLiVeira
PrEfEiTo MUNiciPal

Protocolo: 773249

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM

eXtrato de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
Processo Nº 29.903/2021-PMM, ToMada dE PrEÇo Nº 003/2021 -PMM, 
referente à coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo 
doS SEViÇoS dE ilUMiNaÇÃo da PraÇa da Vila caPiSTraNo dE aBrEU, 
ZoNa rUral do MUNiciPio dE MaraBá. Empresa: airES arQUiTETUra E 
ENGENHaria ElÉTrica lTda, cNPJ N° 03.272.575/0001-51, Valor Global: 
r$ 278.426,29 (duzentos e setenta e oito mil quatrocentos e vinte seis 
reais e vinte e nove centavos). Situação: adJUdicado E HoMoloGado. 
Publique-se o resultado do processo em tela que seja elaborado, atenden-
do ao princípio da vinculação ao instrumento convocatória de acordo com a 
lei de licitações, o competente coNTraTo adMiNiSTraTiVo e convoque 
a vencedora do referido certame para celebrá-lo.

Marabá-Pa, 14 de março de 2022.
Múcio eder andalécio

diretor Presidente
Protocolo: 773251

coNtrato adMiNistratiVo Nº 213/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 2.138/2022/PMM autuado na modalidade, 
Pregão eletrônico (srP) Nº 011/2022-cPL/PMM. objeto do contrato: 
aquisição de teste rápido usado no combate ao coronavírus, para atendi-
mento do fundo Municipal de Saúde e unidades vinculadas. Empresa: Vida 
BioTEcNoloGia lTda, inscrita no cNPJ sob nº 11.308.834/0001-85. Valor: 
r$ 46.710,00 (Quarenta e seis mil, setecentos e dez reais). dotações orça-
mentárias: 10 301 0012 2.047 Programa atenção Básica de Saúde - PaB, 10 
302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH, Elemento de 
despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 16 de 
março de 2022. LUciaNo LoPes dias - secretário Municipal de saúde 
de Marabá /Pa.

Protocolo: 773253

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL Nº 02/2022/ceL/FccM/PMM - srP

Processo Nº 5882/2022/ceL/FccM/PMM, Tipo Menor Preço por item. 
data do certame: 06/04/2022. Horário: 09:00 (horário de local). objeto: 
registro de preço para Eventual aquisição de Gêneros alimentícios, material 
de limpeza e higienização, material químico, copa e cozinha, material elétrico, 
Proteção e segurança, embalagem e acondicionamento, aparelhos e utensílios 
domésticos, para atender as necessidades da fundação casa da cultura de 
marabá e suas extensões. informações: No auditório da fccM, situada na folha 
31, quadra Especial lote 01, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.507-670, Marabá, 
Pará. Telefone: (94) 3322-2315, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 
18h00min ou pelo e-mail: licitacoes@casadaculturademaraba.org Marabá (Pa), 
17/03/2022, Patrícia Machado almeida - Pregoeira.

Protocolo: 773254

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato ao coNtrato Nº 164/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 29.527/2021-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 087/2021-cEl/PMM, que gerou 
a ata de registro de Preços Nº 025/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: aQUiSi-
ÇÃo dE ElETrodoMÉSTicoS, MÓVEiS Para EScriTÓrio E cENTral dE ar 
coNdicioNado Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MU-
NiciPal dE oBraS PÚBlicaS - SEVoP-PMM. Empresa: V G dE SoUSa fEr-
rEira cNPJ: 23.912.114/0001-03; valor r$ 13.226,00 (treze mil, duzentos e 
vinte e seis reais), assinatura 17/03/2022 Vigência: 31/12/2022. 
Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 773267

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato ao coNtrato Nº 158/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 17.006/2021-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 047/2021-cEl/SEVoP/PMM, objeto: 
registro de preço para aquisição de tendas, para atender a Secretaria Municipal 
de Viação e obras Públicas de Marabá - SEVoP. Empresa: ViSUal iNdUSTria E 
coMErcio dE loNaS EirEli, cNPJ nº 05.626.958/0001-06; Valor r$ 8.961,00 
(oito mil e novecentos e sessenta e um reais), assinatura 25/02/2022 Vigência: 
31/12/2022. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 773268

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de PLaNeJaMeNto e coNtroLe

eXtrato ao coNtrato Nº 169/2022/sePLaN 
Processo administrativo nº 3.644/2022-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade adesão a ata de registro de Preço n° 011/2022-cEl/SEVoP/
PMM, objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE EX-
PEdiENTE, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE 
PlaNEJaMENTo E coNTrolE - SEPlaN - PMM. Empresa: TEracoN iNfo lTda, 
cNPJ nº 43.373.738.0001-07; Valor r$ 17.183,75 (dezessete mil, cento e oi-
tenta e três reais e setenta e cinco centavos), assinatura 17/03/2022 Vigência: 
31/12/2022. Karam ell Hajjar, secretário de Planejamento.

Protocolo: 773271

aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 4.724/2022-PMM 

Modalidade toMada de PreÇos Nº 010/2022-ceL/seVoP/PMM - 
Tipo Menor Preço Global. data da Sessão: 06/abr/2022 - 09:00h (horário 
local). objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcU-
ÇÃo doS SErViÇoS dE rEcoMPoSiÇÃo dE BloQUETES, BaNcoS, MEioS-
fioS, SarJETaS EM PraÇaS E loGradoUroS do MUNicÍPio dE MaraBá/
Pa. recursos: Erário Municipal - integra do Edital e informações: Sala da cEl/
SEVoP/PMM - Prédio da Secretaria Municipal de obras - SEVoP, rod. Br 230 
- Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08:00 às 18:00, ou pelo 
e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo 
Portal da Transparência/Marabá. Franklin carneiro da silva - Presidente 
da ceL/seVoP/PMM.

Protocolo: 773260

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 025/2022-cPL/PMM 
Processo Nº 4.997/2022-PMM, Tipo: Menor Preço por item. Modo de 
disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 01/04/2022. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-df). objeto aQUiSiÇÃo dE 01 VEÍcUlo UTiliTário, 
TiPo PicK-UP, caBiNE dUPla, ZEro KM E 02 VEÍcUloS ZEro KM, TiPo 
VaN, Para aTENdEr aS NEcESSidadES doS ProGraMaS E ProJEToS ViN-
cUladoS a SEcrETaria dE aSSiSTÊNcia Social E aSSUNToS coMUNiTá-
rioS - SEaSPac. UaSG: 927877. Íntegra do Edital no site: https://www.gov.
br/compras/pt-br/, informações: Sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, 



diário oficial Nº 34.897   143Sexta-feira, 18 DE MARÇO DE 2022

situada na avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: 
Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, 
das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: 
licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 17/03/2022.

LUciMar da coNceiÇÃo costa de aNdrade
Pregoeira cPl/PMM

Portaria nº 1.883/2021-GP
Protocolo: 773262

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM

o diretor PresideNte do serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de 
MaraBÁ, estado do ParÁ, No Uso de sUas atriBUiÇÕes LeGais
resoLVe:  arT. 1º - com desligamento da servidora ariEllE raMoS Sil-
VEira, cPf Nº 010.351.332-96, assessora Especial, Portaria Nº 136/2020-
SSaM, dos quadros de servidores desta autarquia, designa-se o servidor 
MaGdENBErG SoarES TEiXEira, diretor administrativo, financeiro e con-
tábil, CPF Nº 002.931.932-31, para fiscalizar e acompanhar a execução do 
coNTrTao adMiNiSTraTiVo Nº 006/2022-SSaM, que tem por objeto a 
aQUiSiÇÃo dE UNiforMES Para oS SErVidorES dE liMPEZa UrBaNa 
loTadoS No SErBiÇo dE SaNEaMENTo aMBiENTal dE MaraBá.
arT. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Marabá, 01 de fevereiro de 2022.
Múcio eder andalécio-diretor Presidente

Protocolo: 773256

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de Meio aMBieNte
eXtrato de coNtrato Nº 20220238

oriGeM: arP 002 PreGÃo Nº Pe srP 001/2022
coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE MEio aMBiENTE
coNTraTada(o).....: aZEVEdo coMErcio dE coMBUSTiVEiS lTda
cNPJ: 05.368.599/0002-15
OBJETO.......: fornecimento, sob demanda, de combustíveis e lubrificantes 
para atender as demandas do fundo Municipal de Meio ambiente.
Valor ToTal........: r$ 328.200,00 (trezentos e vinte e oito mil, duzentos reais).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2021 Atividade, 2.008, Classificação 
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
ViGÊNcia: 15 de março de 2022 a 31 de dezembro de 2022

cLeide Ferreira cHaVes-PrEGoEira
Protocolo: 773273

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de Meio aMBieNte
eXtrato de coNtrato Nº 20220239

oriGeM: arP 002 PreGÃo Nº Pe srP 001/2022
coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE MEio aMBiENTE
coNTraTada(o).....: coMErcio dE coMBUSTiVEl PacaJá lTda
cNPJ: 28.644.957/0001-90
OBJETO.......: fornecimento, sob demanda, de combustíveis e lubrificantes 
para atender as demandas do fundo Municipal de Meio ambiente.
Valor ToTal........: r$ 171.901,08 (cento e setenta e um mil, novecentos e 
um reais e oito centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2021 Atividade, 2.008, Classificação 
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
ViGÊNcia: 15 de março de 2022 a 31 de dezembro de 2022

cLeide Ferreira cHaVes-PrEGoEira
Protocolo: 773274

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

eXtrato de coNtrato Nº 20220234
oriGeM: arP 002 PreGÃo Nº Pe srP 001/2022

coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PacaJá
coNTraTada(o).....: coMErcio dE coMBUSTiVEl PacaJá lTda
cNPJ: 28.644.957/0001-90
OBJETO.......: fornecimento, sob demanda, de combustíveis e lubrificantes 
para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Pacajá-Pa.
Valor ToTal........: r$ 3.331.940,91 (três milhões, trezentos e trinta e um 
mil, novecentos e quarenta reais e noventa e um centavos).
ProGraMa dE TraBalHo…: Exercício 2021 atividade, 2.114, 2.088, 2.094, 
2.107, 2.118, 2.100, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
ViGÊNcia: 15 de março de 2022 a 31 de dezembro de 2022

cLeide Ferreira cHaVes-PrEGoEira
Protocolo: 773277

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

eXtrato de coNtrato Nº 20220236
oriGeM: arP 002 PreGÃo Nº Pe srP 001/2022

coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PacaJá
coNTraTada(o).....: aZEVEdo coMErcio dE coMBUSTiVEiS lTda
cNPJ: 05.368.599/0002-15
OBJETO.......: fornecimento, sob demanda, de combustíveis e lubrifi-

cantes para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Pacajá-Pa.
Valor ToTal........: r$ 3.189.500,00 (três milhões, cento e oitenta e nove 
mil, quinhentos reais)
ProGraMa dE TraBalHo…: Exercício 2021 atividade, 2.114, 2.088, 2.094, 
2.107, 2.118, 2.100, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
ViGÊNcia: 15 de março de 2022 a 31 de dezembro de 2022

cLeide Ferreira cHaVes-PrEGoEira
Protocolo: 773280

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

eXtrato de coNtrato Nº 20220237
oriGeM: arP 002 PreGÃo Nº Pe srP 001/2022

coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PacaJá
coNTraTada(o).....: iMPacTo coMErcio dE PEcaS, locacao E SErVi-
coS EirEli
cNPJ: 08.870.944/0001-21
OBJETO.......: fornecimento, sob demanda, de combustíveis e lubrificantes 
para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Pacajá-Pa.
Valor ToTal........: r$ 220.687,88 (duzentos e vinte mil, seiscentos e oiten-
ta e sete reais e oitenta e oito centavos).
ProGraMa dE TraBalHo…: Exercício 2021 atividade, 2.114, 2.087, 2.094, 
2.107, 2.118, 2.100 Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
ViGÊNcia: 15 de março de 2022 a 31 de dezembro de 2022

cLeide Ferreira cHaVes-PrEGoEira
Protocolo: 773281

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
resULtado de JULGaMeNto 

cHaMada PUBLica Nº 002/2022
objeto: aquisição Gêneros alimentícios, itens cancelados da chamada Pu-
blica nº 001/2022, diretamente da agricultura familiar e do Empreendedor 
familiar rural Para compor a alimentação dos alunos da rede Publica de En-
sino do Municipio de Placas/Pa, foram credenciados para o: item 03: Vagner 
Junior da Silva amora cPf 018.887.612-02. item 06: ivan arruda de oliveira 
cPf: 581.330.382-00; ancelmo Burmann cPf: 206.600.492-87, antonio ra-
belo da Silva cPf 361.941.632-68. item 07: cleverson Soares da Silva cpf: 
983.265.702-49; item 08:Vagner Junior da Silva amora cpf: 018.887.612-
02; cleverson Soares da Silva cpf: 983.265.702-49; item 09:Vagner Junior 
da Silva amora cpf: 018.887.612-02; item 10: cleiton Viana de oliveira 
547.180.402-30, Gleisse Thely Silva dias cpf: 020.920.132-03, antonio ra-
belo da Silva cpf 361.941.632-68, cleber Viana de oliveira cpf: 547.180.152-
00, ancelmo Burmann cpf: 206.600.492-87. item 11: Vagner Junior da Silva 
amora cpf: 018.887.612-02. item 12: ivan arruda de oliveira, cleiton Via-
na de oliveira 547.180.402-30; item 13: Vagner Junior da Silva amora cpf: 
018.887.612-02. Não Houve Preponente Para os itens 01, 02, 04, 05, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. o julgamento e seleção na integra encontra-se 
na ata disponibilizada portal da transparência do município em: https://pla-
cas.pa.gov.br/. ana Patricia Galucio de sousa - secretaria de educação.

aViso de LicitaÇÃo 
a Prefeitura Municipal de Placas, através da sua Pregoeira, torna público 
a quem possa interessar que realizará licitação na modalidade ToMada dE 
PrEÇoS 003/2022. objeto: construção de Unidades Escolares rurais - Pa-
drão fNdE. a audiência pública ocorrerá no dia 08/04/2022, as 09hrs 00min, 
local sede localizada na rua olavo Bilac s/n centro, cEP: 68.138-000. a inte-
gra do edital poderá ser adquirida no portal da transparência https://placas.
pa.gov.br/categoria/licitacoes/. shayane Nayara Farias Kostov - Prego-
eira Oficial. 

Protocolo: 773282

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RONDON DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de roNdoN do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 3/2022-001 PMrP
objeto: contratação de empresa especializada para construção de pontes de 
concreto na zona rural do município de rondon do Pará conforme convênio nº 
046/2021-SETraN-Processo 2021/698673. abertura: 19/04/2022 às 09:00 
horas (horário de Brasília-df). local: Sala da cPl - Prédio da PMrP.
o edital e anexos encontram-se a disposição na Sala da cPl no horário das 
08:00 às 14:00, nos sítios www.rondondopara.pa.gov.br e https://www.tcm.
pa.gov.br/Geoobras informações: 94-99205-6538 (Whatsapp) ou cplrondon-
dopara@gmail.com ou cplrondondopara@yahoo.com.br

rondon do Pará, 17 de Março de 2022
Milton Ferreira da silva - Presidente da ceL

Protocolo: 773283
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA CRUZ DO ARARI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta crUZ do arari-Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetroNico srP Nº 9/2022-005
tiPo MeNor PreÇo

registro de Preço para futura ou eventual contratação de empresa para a 
aQUiSiÇÃo dE MaTErial ElÉTrico Para ilUMiNaÇÃo PÚBlica, visando 
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa cruz do arari-Pa, 
por um período de 12 (doze) meses. abertura: 31/03/2022 às 9h. Edital e 
informações no site: www.tcm.pa.gov.br e site https://www.santacruzdoarari.
pa.gov.br/, e no Portal de compras públicas: https://www.portaldecompras-
publicas.com.br.

PreGÃo eLetroNico srP Nº 9/2022-007
tiPo MeNor PreÇo

registro de Preço para futura ou eventual contratação de empresa para a 
aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE HiGiENE E liMPEZa para atender as necessi-
dades da Prefeitura Municipal de Santa cruz do arari - Pa, Secretarias inte-
gradas e fundos Municipais, durante 12 (doze) meses. abertura: 31/03/2022 
às 15h. Edital e informações no site: www.tcm.pa.gov.br e site https://www.
santacruzdoarari.pa.gov.br/, e no Portal de compras públicas:  https://www.
portaldecompraspublicas.com.br.

PreGÃo eLetroNico srP Nº 9/2022-008 
tiPo MeNor PreÇo

registro de Preço para futura ou eventual contratação de empresa para a 
aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE EXPEdiENTE, visando atender as necessida-
des da Prefeitura Municipal de Santa cruz do arari-Pa, Secretarias integra-
das e fundos Municipais, por um período de 12 (doze) meses. abertura: 
01/04/2022 às 9h. Edital e informações no site: www.tcm.pa.gov.br e site 
https://www.santacruzdoarari.pa.gov.br/, e no Portal de compras públicas:  
https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

PreGÃo eLetroNico srP Nº 9/2022-009 
tiPo MeNor PreÇo

registro de Preço para futura ou eventual contratação de empresa para a 
aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coPa E coZiNHa, visando atender as neces-
sidades da Prefeitura Municipal de Santa cruz do arari-Pa, Secretarias inte-
gradas e fundos Municipais, por um período de 12 (doze) meses. abertura: 
01/04/2022 às 15h. Edital e informações no site: www.tcm.pa.gov.br e site 
https://www.santacruzdoarari.pa.gov.br/, e no Portal de compras públicas:  
https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

PreGÃo eLetroNico srP Nº 9/2022-010
tiPo MeNor PreÇo

registro de Preço para futura ou eventual contratação de empresa para a 
aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS TÉcNicoS, laBoraToriaiS E odoNTolÓGicoS, 
visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Santa 
cruz do arari-Pa, por um período de 12 (doze) meses. abertura: 04/04/2022 
às 9h. Edital e informações no site: www.tcm.pa.gov.br e site https://www.
santacruzdoarari.pa.gov.br/, e no Portal de compras públicas:  https://www.
portaldecompraspublicas.com.br.

PreGÃo eLetroNico srP Nº 9/2022-011
tiPo MeNor PreÇo

registro de Preço para futura ou eventual contratação de empresa para a 
aQUiSiÇÃo dE MaTErial Para rEParo PrEdial, visando atender as neces-
sidades da Prefeitura Municipal de Santa cruz do arari-Pa, Secretarias inte-
gradas e fundos Municipais, por um período de 12 (doze) meses. abertura: 
06/04/2022 às 9h. Edital e informações no site: www.tcm.pa.gov.br e site 
https://www.santacruzdoarari.pa.gov.br/, e no Portal de compras públicas:  
https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

Santa cruz do arari, 18 de março de 2022.
adriane oliveira dos santos

Pregoeira Municipal
Protocolo: 773344

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta iZaBeL do ParÁ
aViso de aBertUra das ProPostas - eNVeLoPe “2”

toMada PreÇos Nº 001/2022 – PMsiP
a Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, torna público a data e 
hora de abertura das Propostas–Envelope “2” referente a Tomada de Preços 
Nº 001/2022-PMSiP cujo objeto é a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE EN-
GENHaria Para EXEcUTar oS SErViÇoS dE rEforMa do PrÉdio da 
SEcrETaria dE EdUcaÇÃo, No MUNicÍPio dE SaNTa iZaBEl do Pará, 
das licitantes habilitadas, conforme ata de Julgamento da documentação de 
Habilitação, constante nos autos processo administrativo nº 4168/2021. o 
local e data de abertura do Envelope “2” será na sala de reunião da comissão 
Permanente de licitação localizada na av. da república nº 1613, bairro do 
Triângulo às 14:00h.

rosinaldo Ferreira de Freitas
PrESidENTE cPl/PMSiP.

Protocolo: 773416

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ/Pa
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetroNico Nº 019/2022
objeto: registro de Preços Para futura e Eventual contratação de Empresa 
Para prestação de Serviços de Hospedagem em Hotel no Município de Santa 
Maria do Pará/Pa com café da Manhã incluso, para atender as demandas 
da Prefeitura, Secretárias e fundos Municipais de Santa Maria do Pará/Pa: 
Valdeci apoliano freire 04454537291 cNPJ: 22.941.399/0001-48. Valor r$ 
235.035,50(duzentos e trinta e cinco mil e trinta e cinco reais e cinquenta 
centavos). alcir costa da silva - Prefeito.

aViso de ratiFicaÇÃo
iNeXiGiBiLidade Nº 6/2022-00003. o ordenador de despesas da(o) 
Fundo Municipal de saude, no uso de suas atribuições que lhe são conferi-
das pela lei orgânica Municipal, e de acordo com o que determina o art. 26da 
lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do processo administrativo 
que trata da contratação dos médicos clara luiza da Silva e Silva; laudomiro 
Soares de amorim Junior; luis rodrigo Pontes cidrão; Jose de Moraes filho; 
carmem Glória almeida Palheta Godino; Haissa ramilly dos Santos favacho; 
rosa Maria de oliveira Barros; João Paulo de oliveira Barbosa; Thayna Silva 
cotrim e Nicole Guedes Barros, vem raTificar a declaração de inexigibilida-
de de licitação para a contratação dos referidos médicos, determinando que 
se proceda a publicação do devido extrato. Jorge Luis da silva alexandre 
- secretário Municipal de saúde.

aViso de ratiFicaÇÃo 
disPeNsa Nº 7/2022-00008 

recoNHeÇo a dispensa de licitação fundamentada no art. 24, inciso X, da 
lei n.º 8.666 de21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em 
consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação 
da(o) francisco agostinho lopes de lima, referente À locação de imóvel Para 
Secretaria Municipal de Saúde - Semus, objetivando atender as necessidades 
do fundo Municipal de Saúde do Município de Santa Maria do Pará/Pa. 
Jorge Luis da silva alexandre - secretário Municipal de saúde.

Protocolo: 773284

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°135/2021
PreGÃo eLetrÔNico Nº 089/2021/FMs

objeto: aquisição de equipamentos/materiais permanente para estruturação 
e adequação das Unidades de Saúde, para suprir as necessidades da Secre-
taria Municipal de Saúde.
abertura no dia 31/03/2022 ás 08h00min.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência, www.portaldecompraspublicas.com.br, TcM - Pá e 
sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.

Wryslhia Kelly de carvalho Ferreira conti
Secretaria Municipal de Saúde

Protocolo: 773289

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
retiFicaÇÃo

Na publicação da Portaria 023/2022 publicado no doe/Pa pag. 128 
nº 34.889 em 11/03/2022, protocolo 770239. No artigo 1º onde se lê: 
art. 1° aquisição de Materiais Psicodedagógicos. Leia-se: aquisição de Ma-
teriais Psicopedagógicos. ficam mantidas inalteradas as demais disposições. 
Vânia Maria azevedo Portela - secretária Municipal de saúde/decreto 
nº 744/2021 - GaP/PMs.

Protocolo: 773285

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

.

MUNicÍPio de sÃo doMiNGos do araGUaia-ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2022-09/PMsda

o Município de são domingos do araguaia - Pa, através da Prefeitura 
Municipal, por intermédio da Pregoeira, torna público, a abertura do seguinte 
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PreGÃo PreseNciaL 9/2022-09/PMsda, tipo menor preço por iTEM: 
data de abertura: 31/03/2022, as 14h00min. objeto: contratação de pessoa 
jurídica especializada na prestação de serviços de  assessoria técnica para a 
recuperação de créditos e incrementos de receita no  Município de São domin-
gos do araguaia/Pa. o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos in-
teressados na sala da comissão Permanente de licitação, na rua acrísio San-
tos, s/n centro, a partir da publicação deste aviso, no horário de expediente, 
no site da Prefeitura Municipal de São domingos do araguaia, no endereço: 
https://saodomingosdoaraguaia.pa.gov.br/ e no portal do TcM-Pa - Mural de 
licitações. São domingos do araguaia - Pa, 18 de março de 2022.

Janelma alves da silva-Pregoeira
Protocolo: 773297

MUNicÍPio de sÃo doMiNGos do araGUaia-ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2022-08/PMsda

o Município de são domingos do araguaia - Pa, através da Prefeitura 
Municipal, por intermédio da Pregoeira, torna público, a abertura do seguinte 
PrEGÃo PrESENcial 9/2022-08/PMSda, tipo menor preço por iTEM: data 
de abertura: 31/03/2022, as 09h00min. objeto: contratação de empresa 
para locação de veículos tipo ônibus para atender o transporte universitário do 
Municipio de São domingos do araguaia-Pa. o Edital e seus anexos encontram-
se à disposição dos interessados na sala da comissão Permanente de licitação, 
na rua acrísio Santos, s/n centro, a partir da publicação deste aviso, no horário 
de expediente, no site da Prefeitura Municipal de São domingos do araguaia, no 
endereço: https://saodomingosdoaraguaia.pa.gov.br/ e no portal do TcM-Pa - 
Mural de licitações. São domingos do araguaia - Pa, 18 de março de 2022.

Janelma alves da silva-Pregoeira
Protocolo: 773294

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

  
PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM

aVisos de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 00025/2022

o município de são domingos do capim através da pregoeira, torna pú-
blico o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor 
preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇo Para SErViÇo dE 
locaÇÃo dE VEÍcUloS lEVES, PESadoS E flUViaiS, EM aTENdiMENTo a 
dEMaNda daS SEcrETariaS dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS E SEcrETa-
ria dE SaÚdE do MUNiciPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do 
recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será no 
dia 30/03/2022 às 08:00 horas no sistema comprasnet. o edital estará dispo-
nível nos sites:https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e 
www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaosdc2022@gmail.com, e também 
poderá ser obtido no prédio da prefeitura, sala da comissão Permanente de 
licitações (cPl) localizada na av. dr. lauro Sodré, nº 206, centro, São do-
mingos do capim/Pa, cEP: 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs 
às 13:00hs a partir da data da publicação.

Maria Jose Bastos do aMaraL-PrEGoEira
Protocolo: 773300

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

.

MUNicÍPio de sÃo FraNcisco do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

UasG 980547 - PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 011/2022-Pe-srP-PMsF-saÚde 

com objeto: formação de registro de Preços para futura e Eventual contra-
tação de Empresa especializada em reabilitação protética, mediante confec-
ção de Prótese dentária, de acordo com a portaria nº 668 de 01 de abril de 
2020, para atender as demandas dos usuários do Sistema Único de Saúde 
- SUS, do Município de São francisco do Pará. data de abertura: 31/03/2022 
às 08h30min, através do www.comprasnet.gov.br. o edital estará disponível 
no www.comprasnet.gov.br, site da Prefeitura e/ou Portal do TcM/Pa.

Patrícia silva chaves-Secretaria Municipal de Saúde
Protocolo: 773302

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DA PONTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo JoÃo da PoNta
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇo Nº 2/2022-0001-PMsJP
Prefeitura Municipal de São João da Ponta/Pa torna pública a realização da To-
mada de Preço nº 2/2022-0001-PMSJP, cujo objeto é rEcUPEraÇÃo dE ES-

Trada ViciNal coM iMPlaNTaÇÃo dE BUEiroS ViSaNdo o EScoaMENTo 
da ProdUÇÃo local No MUNicÍPio dE SÃo JoÃo da PoNTa/Pa. data da 
abertura: 12/04/2022. Hora: 09h:00min. Edital disponível: no GEoBraS do 
TcM/Pa e no departamento de licitação da Prefeitura Municipal de São João 
da Ponta. Floriano de Jesus coelho. Prefeito Municipal.

Protocolo: 773305

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ/Pa
eXtrato de coNtrato

coNtrato Nº: 20220188  origem: PrEGÃo Nº 040/2021 contratante: PrE-
fEiTUra MUNiciPal dE SÃo MiGUEl do GUaMá contratada: coMUNiQUE 
EirEli oBJETo: contratação de empresa especializada no fornecimentos de 
serviços gráficos, objetivando atender as demandas das Secretarias, Fundos 
municipais da Prefeitura municipal de São Miguel do Guamá/Pa. Valor total: 
r$ 51.831,32 (cinquenta e um mil, oitocentos e trinta e um reais e trinta e 
dois centavos) Vigência: 17 de Janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20221644   origem: PrEGÃo Nº 040/2021 contratante: fUN-
do dE dES. da EdUc. E Valor. do MaGiSTÉrio contratada: coMUNiQUE 
EirEli objeto: contratação de empresa especializada no fornecimentos de 
serviços gráficos, objetivando atender as demandas da Secretaria municipal 
de Educação-fundeb de São Miguel do Guamá/Pa. Valor total: r$ 552.090,10 
(quinhentos e cinquenta e dois mil, noventa reais e dez centavos) Vigência: 
23 de fevereiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20220111  origem: PrEGÃo Nº 037/2021 contratante: fUN-
do MUNiciPal dE SaÚdE contratada: BalTaZar da SilVa fErNaNdES-EPP 
objeto: contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva com 
reposição de peças e recarga de gás em centrais de ar, objetivando atender as 
necessidades da Secretaria municipal de saúde de São Miguel do Guamá-Pa. 
Valor total: r$145.835,00 (cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta 
e cinco reais) Vigência: 10 de Janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20220112  origem: PrEGÃo Nº 037/2021 contratante: fUN-
do MUNiciPal do MEio aMBiENTE contratada: BalTaZar da SilVa fEr-
NaNdES-EPP objeto: contratação de empresa para manutenção preventiva 
e corretiva com reposição de peças e recarga de gás em centrais de ar, obje-
tivando atender as necessidades da Secretaria municipal de Meio ambiente 
de São Miguel do Guamá-Pa Valor total: r$ 3.528,00 (três mil, quinhentos e 
vinte e oito reais) Vigência: 10 de Janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20220113 origem: PrEGÃo Nº 037/2021 contratante: fUN-
do MUNiciPal do MEio aMBiENTE contratada: ParafrioS rEfriGEraÇÃo 
coMErcio E SErViÇoS lTda objeto: contratação de empresa para manu-
tenção preventiva e corretiva com reposição de peças e recarga de gás em 
centrais de ar, objetivando atender as necessidades da Secretaria municipal 
de Meio ambiente de São Miguel do Guamá-Pa. Valor total: r$ 210,00 (du-
zentos e dez reais) Vigência: 10 de Janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20220114   oriGEM: PrEGÃo Nº 037/2021 contratante: 
fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo contratada: BalTaZar da SilVa fErNaN-
dES-EPP objeto: contratação de empresa para manutenção preventiva e cor-
retiva com reposição de peças e recarga de gás em centrais de ar, objetivando 
atender as necessidades da Secretaria municipal de Educação de São Miguel do 
Guamá-Pa Valor total: r$ 47.848,00 (quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta 
e oito reais) Vigência: 10 de Janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20220115   origem: PrEGÃo Nº 037/2021 contratante: 
fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo contratada: ParafrioS rEfriGEraÇÃo 
coMErcio E SErViÇoS lTda objeto: contratação de empresa para manu-
tenção preventiva e corretiva com reposição de peças e recarga de gás em 
centrais de ar, objetivando atender as necessidades da Secretaria municipal 
de Educação de São Miguel do Guamá-pá. Valor total: r$ 1.050,00 (um mil, 
cinquenta reais) Vigência: 10 de Janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20220116  origem: PrEGÃo Nº 037/2021 contratante: fUN-
do MUNiciPal dE EdUcaÇÃo contratada: l l da SilVa EirEli objeto: con-
tratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva com reposição 
de peças e recarga de gás em centrais de ar, objetivando atender as neces-
sidades da Secretaria Municipal de Educação de São Miguel do Guamá-Pa. 
Valor total: r$ 2.650,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais) Vigência: 10 
de Janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20220117   origem: PrEGÃo Nº 037/2021 contratante: fUN-
do dE dES. da EdUc. E Valor. do MaGiSTÉrio contratada: BalTaZar da 
SilVa fErNaNdES-EPP objeto: contratação de empresa para manutenção 
preventiva e corretiva com reposição de peças e recarga de gás em cen-
trais de ar, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação(fundeb) de São Miguel do Guamá-Pa. Valor total: r$ 230.381,00 
(duzentos e trinta mil, trezentos e oitenta e um reais) Vigência: 10 de Janeiro 
de 2022 a 31 de dezembro de 2022

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20220118  origem: PrEGÃo Nº 037/2021 contratante: fUN-
do dE dES. da EdUc. E Valor. do MaGiSTÉrio contratada: ParafrioS 
rEfriGEraÇÃo coMErcio E SErViÇoS lTda objeto: contratação de em-
presa para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças e re-
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carga de gás em centrais de ar, objetivando atender as necessidades da Se-
cretaria municipal de Educação(fundeb) de São Miguel do Guamá-Pa. Valor 
total: r$ 7.350,00 (sete mil, trezentos e cinquenta reais) Vigência: 10 de 
Janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20220119   origem: PrEGÃo Nº 037/2021 contratante: fUN-
do dE dES. da EdUc. E Valor. do MaGiSTÉrio contratada: l l da SilVa 
EirEli objeto: contratação de empresa para manutenção preventiva e cor-
retiva com reposição de peças e recarga de gás em centrais de ar, objetivan-
do atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação(fundeb) de 
São Miguel do Guamá-Pa Valor total: r$ 11.550,00 (onze mil, quinhentos e 
cinquenta reais) Vigência: 10 de Janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20220120  origem: PrEGÃo Nº 037/2021 contratante: PrE-
fEiTUra MUNiciPal dE SÃo MiGUEl do GUaMá contratada: BalTaZar da 
SilVa fErNaNdES-EPP objeto: contratação de empresa para manutenção pre-
ventiva e corretiva com reposição de peças e recarga de gás em centrais de ar, 
objetivando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Miguel do 
Guamá-Pa Valor total: r$ 50.264,00 (cinquenta mil, duzentos e sessenta e qua-
tro reais) Vigência: 10 de Janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20220121   origem: PrEGÃo Nº 037/2021 contratante: PrE-
fEiTUra MUNiciPal dE SÃo MiGUEl do GUaMá contratada: ParafrioS 
rEfriGEraÇÃo coMErcio E SErViÇoS lTda objeto: contratação de em-
presa para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças e recarga 
de gás em centrais de ar, objetivando atender as necessidades da Prefeitura mu-
nicipal de São Miguel do Guamá-Pa. Valor total: r$ 630,00 (seiscentos e trinta 
reais) Vigência: 10 de Janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20220122    origem: PrEGÃo Nº 037/2021 contratante: PrE-
fEiTUra MUNiciPal dE SÃo MiGUEl do GUaMá contratada: l l da SilVa 
EirEli objeto: contratação de empresa para manutenção preventiva e corre-
tiva com reposição de peças e recarga de gás em centrais de ar, objetivando 
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá-Pa. 
Valor total: r$ 1.600,00 (um mil, seiscentos reais) Vigência: 10 de Janeiro de 
2022 a 31 de dezembro de 2022

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20220123    oriGEM: PrEGÃo Nº 037/2021 coNTraTaNTE: 
fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social contratada: BalTaZar da Sil-
Va fErNaNdES-EPP objeto: contratação de empresa para manutenção pre-
ventiva e corretiva com reposição de peças e recarga de gás em centrais de ar, 
objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de assistência 
Social do município de São Miguel do Guamá-Pa Valor total: r$ 39.962,00 
(trinta e nove mil, novecentos e sessenta e dois reais) Vigência: 10 de Janeiro 
de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20220124  origem: PrEGÃo Nº 037/2021 contratante: fUN-
do MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social contratada: l l da SilVa EirEli 
objeto: contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva com 
reposição de peças e recarga de gás em centrais de ar, objetivando atender 
as necessidades da Secretaria municipal de assistência Social do município 
de São Miguel do Guamá-Pa Valor total: r$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos 
e oitenta reais) Vigência: 10 de Janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20220125 origem: PrEGÃo Nº 037/2021 contratante: fUN-
do doS dirEiToS daS criaNÇaS E adolEScENTES contratada: BalTaZar 
da SilVa fErNaNdES-EPP  objeto: contratação de empresa para manu-
tenção preventiva e corretiva com reposição de peças e recarga de gás em 
centrais de ar, objetivando atender as necessidades do abrigo institucional 
vinculado a Secretaria de assistência Social de São Miguel do Guamá-Pa 
Valor ToTal: r$ 115,00 (cento e quinze reais)Vigência: 10 de Janeiro de 
2022 a 31 de dezembro de 2022

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20220126   origem: PrEGÃo Nº 037/2021 contratante: 
fUNdo doS dirEiToS daS criaNÇaS E adolEScENTES contratada: l l da 
SilVa EirEli objeto: contratação de empresa para manutenção preventiva e 
corretiva com reposição de peças e recarga de gás em centrais de ar, objetivando 
atender as necessidades do abrigo institucional vinculado a Secretaria de assis-
tência Social de São Miguel do Guamá-Pa Valor total: r$ 180,00 (cento e oitenta 
reais) Vigência: 10 de Janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20220183 origem: PrEGÃo Nº 028/2021 contratante: PrE-
fEiTUra MUNiciPal dE SÃo MiGUEl do GUaMá contratada: PEG PaG co-
MErcio dE aliMENToS EirEli objeto: aquisição de água mineral, gelo em 
escama, recargas em botijões de gás (glp) e vasilhames, afim de atender as 
necessidades da Prefeitura e Secretarias de São Miguel do Guamá-Pa. Valor 
total: r$ 23.683,16 (vinte e três mil, seiscentos e oitenta e três reais e de-
zesseis centavos) Vigência: 15 de Janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20220185    origem: PrEGÃo Nº 028/2021 contratante: 
fUNdo MUNiciPal do MEio aMBiENTE coNTraTada: PEG PaG coMErcio 
dE aliMENToS EirEli objeto: aquisição de água mineral, gelo em escama, 
recargas em botijões de gás (glp) e vasilhames, afim de atender as necessi-
dades da Secretaria Municipal de Meio ambiente de São Miguel do Guamá-Pa. 
Valor total: r$ 1.988,70 (um mil, novecentos e oitenta e oito reais e setenta 
centavos) Vigência: 15 de Janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022 data 
da assinatura: 15 de Janeiro de 2022.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20220186   origem: PrEGÃo Nº 028/2021 contratante: 
fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE contratada: PEG PaG coMErcio dE aliMEN-
ToS EirEli objeto: aquisição de água mineral, gelo em escama, recargas 
em botijões de gás (glp) e vasilhames, afim de atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá-Pa. Valor total: r$ 
39.560,25 (trinta e nove mil, quinhentos e sessenta reais e vinte e cinco cen-
tavos) Vigência: 15 de Janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20220187    origem: PrEGÃo Nº 028/2021 contratante: 
fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social contratada: PEG PaG coMEr-
cio dE aliMENToS EirEli objeto: aquisição de água mineral, gelo em es-
cama, recargas em botijões de gás (glp) e vasilhames, a fim de atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de assistência Social de São Miguel do 
Guamá-Pa. Valor total: r$ 24.839,99 (vinte e quatro mil, oitocentos e trinta e 
nove reais e noventa e nove centavos) Vigência: 15 de Janeiro de 2022 a 31 
de dezembro de 2022.

edUardo saMPaio GoMes Leite
Prefeito Municipal

Protocolo: 773308

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

MUNicÍPio de terra saNta - Pa
PreGÃo eLetroNico Nº 2022/07 Para reGistro de PreÇo 

oBJeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS da 
farMácia BáSica dESTiNado ao fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE aBErTUra 
No dia 30/03/2022 aS 09:00 HS. rEGiME dE EXEcUÇÃo iNdirETa Por 
PrEÇo UNiTário, criTÉrio dE JUlGaMENTo: MENor PrEÇo Por iTEM, 
Horário dE BraSÍlia. local: https://www.portaldecompraspublicas.com.
br/18/, oS EdiTaiS E SEUS aNEXoS ENcoNTraM-SE diSPoNÍVEiS No 
SiTE: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, QUalQUEr EScla-
rEciMENTo SoBrE o EdiTal SErá fEiTo PElo ENdErEÇo ElETrÔNico 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/.

odair Jose Farias aLBUQUerQUe
PrEfEiTo MUNiciPal

Protocolo: 773310

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato da ata de reGistro de PreÇo

Processo: 92022009; Espécie: ata de registro de Preço nº 20220011, refe-
rente ao Pregão Eletrônico nº 9/2022-00009; objeto: registro de Preços para 
futura e eventual aquisição de material elétrico e equipamentos de segurança 
para manutenção da Iluminação Pública, conforme especificações e condi-
ções constantes deste Edital e seus anexos; fornecedor: BarroS E rocHa 
lTda, no Valor Total: r$ 952.373,00 (Novecentos e cinquenta e dois Mil e 
Trezentos e Setenta e Três ); fornecedor: ElETrica lUZ coMErcial dE Ma-
TEriaiS ElETricoS lTda, no Valor Total: r$ 24.996,00 (Vinte e Quatro Mil 
e Novecentos e Noventa e Seis reais); fornecedor: GYN lEd iNdUSTria E 
coMErcio lTda, no Valor Total: r$ 36.750,00 (Trinta e Seis Mil e Setecen-
tos e cinquenta reais); fornecedor: J.E dE oliVEira rodriGUES, no Valor 
Total: r$ 64.685,00 (Sessenta e Quatro Mil e Seiscentos e oitenta e cinco 
reais; fornecedor: MaUro cEZar da SilVa BaSToS EirEli, no Valor Total: 
r$ 171.870,00 (cento e Setenta e Um Mil e oitocentos e Setenta reais ); 
fornecedor: NoVa aGroPEc EMPrEENdiMENToS EirEli, no Valor Total: r$ 
333.230,00 (Trezentos e Trinta e Três Mil e duzentos e Trinta reais);.Vigên-
cia:12 meses, contados de 09/03/2022 à 09/03/2023.

Protocolo: 773311

.

.

eMPresariaL
.

LeaL & costa Ltda 
cNPJ Nº 14.069.744/0002-58 

Torna público que recebeu da SEMMa lo Nº 063/2022, válida até 09/04/2023, 
para Posto revendedor de combustíveis em itaituba/Pa.

Protocolo: 773346

roBerto taVares MartiNs 
Torna público que requereu à SEMaS-Pa a licença de atividade rural para 
pecuária da fazenda São francisco Xavier, município de Ponta de Pedras, sob 
o protocolo nº2015/7137.

Protocolo: 773341

LUciaNe P. da siLVa iNdÚstria 
e coMercio eireLi - Me

cNPJ nº 12.008.605/0001-08 
Torna público que sob o processo n° 204/2021 recebeu da SEMMa/SaNTa 
iZaBEl, lo n° 164/2021 para atividade de fabricação de produtos veteriná-
rios localizado no Município de Santa izabel, Estado do Pará.

Protocolo: 773349
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H. VeLoso soares e cia Ltda
cNPJ: 15.715.870/0001-14 

Torna público que recebeu da SEMaS (Secretaria de Estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade do Pará) sua licença de operação Nº.: 13357/2022, vali-
dade até: 15/03/2024 (Processo Nº.: 2020/0000025804) para a atividade de 
Extração de rochas para uso imediato na construção civil (Brita ou Pedra de 
Talhe), ar: 41,69, Porte B-iii, localizado na rodovia Pa 160, Km 51, fazenda 
rio Verde s/nº, Bairro Zona rural em canaã dos carajás - Pa.

Protocolo: 773350

d. o. cardoso coMÉrcio
cNPJ 21.841.265/0001-92

Torna público que recebeu junto a SEMMa de São Miguel do Guamá/Pa 
em 27/09/2021, a licença de operação - lo 048/2021 com validade até 
26/09/2025, para atividade de comércio de Varejista de Gás liquefeito de 
Petróleo - GlP.

Protocolo: 773339

Posto GoiaBeira Ltda 
cNPJ: 04.305.405/0001-99 

Torna público que requereu sua licença de operação a SEMaS (Secretaria de 
Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade do Pará) para a atividade de pos-
to varejista de combustíveis para veículos automotores, localizado na rodovia 
Br 10, KM 58, Bairro centro, em aurora do Pará - Pa.

Protocolo: 773340

aGro-ceNter iaNetaMa coMÉrcio de 
adUBos FerraGeNs Ltda. - ePP.

cNPJ 06.279.705/0001-76  
rodovia Br 316, S/N, Km 11, São João, Marituba, Pa,  cEP 67.200-000 torna 
público que requereu à SEMMa/Marituba renovação da licença de operação 
0089/2021 (Proc. clfiSc 084/22)

Protocolo: 773337

cooPeratiVa aGrÍcoLa Mista de toMÉ aÇÚ - caMta
cNPJ 05.753.983/0005-84 

Torna público que requereu da SEMMa/Tomé-açú, a renovação da licença de 
operação nº 00013/2019, validade 24/07/2022 para industria de Produtos 
Alimentícios e Bebidas / Beneficiamento de Frutas de sua unidade fabril loca-
lizada na rodovia Pa 140, km 02, s/n, bairro Quatro Bocas, cidade de Tomé 
açú, Estado do Pará.

Protocolo: 773331

a empresa JUParaNÃ coMerciaL aGrÍcoLa Ltda
cNPJ: 02.219.378/0009-63 

Torna público que requereu à SEMMa de rondon do Pará-Pa a renovação da 
lo nº 059/2021 que autoriza a atividade de Silos para grãos/ cereais com 
beneficiamento no município de Rondon do Pará-PA.

Protocolo: 773332

traNsPortes BertoLiNi Ltda 
cNPJ. 04.503.660/0020-09 

Torna público que recebeu da SEMMa - iTaiTUBa/Pa, a licença de operação 
- l.o nº 078/2022, válida até 17/02/2023, para atividade de instalação por-
tuária para movimentação de cargas gerais não - perigosas em itaituba/Pa.

Protocolo: 773334

JosÉ atiLes de aZeVedo 
cPF n° 335.930.199-49 

Proprietário da FaZeNda Preciosa
localizada no município de Paragominas/Pa, torna público que requereu a 
SEMMa de Paragominas a obtenção da licença de atividade rural para o de-
senvolvimento da atividade de criaÇÃo dE BoViNoS e rEflorESTaMENTo.

Protocolo: 773335
 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 016/2022-Pe
Processo adMiNistratiVo Nº 032/2022

objeto: aquisição de peças originais automotivas, náuticos e de motocicletas 
para suprir a demanda do fundo Municipal de Educação de itaituba. Tipo: 
Menor preço por item. data de abertura: 30/03/2022, as 10:00 hora local. 
acesso ao edital: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br 
e www.itaituba.pa.gov.br; informações: dicoM, localizada na rod. Transa-
mazônica c/ 10ª rua, anexo ao Ginásio Municipal de itaituba-Pa. ronison 
aguiar Holanda, Pregoeiro.

Protocolo: 773328

PacHeco e KaPP Ltda - “Posto PacHeco 9”  
inscrita no cNPJ 14.068.639/0001-13 

Torna público que requereu junto à secretaria Municipal de Meio ambiente de 
Belém (SEMMa), sob o número de processo 5766/2020, a licença ambiental 
de operação N° 54/2022, localizada na rua EST. YaMada n° 54, Parque Ver-
de, cEP 66.630-420, Belém- Pa, para as atividades de comércio atacadista de 
produtos inflamáveis/químicos e postos de serviços/abastecimento...

Protocolo: 773329

FaZeNda itacoroa
Torna público que está entrando com pedido de aUToriZaÇÃo dE liMPEZa 
dE PaSTo, junto a SEMa - Baião/Pa, para a realização da atividade de limpeza 
de vegetação secundaria.

Protocolo: 773326

a tiM s/a 
(cNPJ 02.421.421/0001-11) 

Torna público que solicitou da recebeu da Municipal de ciência, Tecnologia e 
Meio ambiente (SEcTMa) de Tailândia a licença de operação nº 003/2022 
(Proc. 096/2021), válida até 07/03/2026, para Estação rádio Base id. 
4S-PaS125_PaTlN007, situado à rua Pau Brasil, 20, Vila Turiaçu, Tailândia/Pa.

Protocolo: 773322

J Perote cHaVes eireLi - iMPÉrio do GÁs 
cNPJ: 40.975.878/0001-67 

Torna público que recebeu junto a Secretaria Municipal de Meio ambiente - 
SEMMa/capanema, a licença de operação sobre o nº 007/2022, referente 
à atividade de coMÉrcio VarEJiSTa dE GáS liQUEfEiTo dE PETrÓlEo 
(GLP), o empreendimento fica localizado na ROD. PA 124, S/N, BAIRRO AL-
Mir GaBriEl - cEP: 68.703-336 / capanema/Pa.

Protocolo: 773323

a tiM s/a 
(cNPJ 02.421.421/0001-11) 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de ciência, Tecnologia e 
Meio ambiente de Tailândia a licença de operação nº 001/2022 (Proc. 094/2021), 
válida até 07/03/2026, para Estação rádio Base id. 4S-PaS124_PaTlN003, si-
tuado à Estrada Vicinal, rod. Pa150, Km 94, Zona rural, Tailândia/Pa.

Protocolo: 773319

a tiM s/a 
(cNPJ 02.421.421/0001-11) 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de ciência, Tecnologia e 
Meio ambiente de Tailândia/Pa a licença de operação nº 002/2022 (Proc. 
095/2021), válida até 07/03/2026, para Estação rádio Base id. 4S-PaS126_
PaTlN006, situado à av. Bacabeiras esq. rua Mogno, S/N, distrito de Palma-
res, Tailândia.

Protocolo: 773320

PcG costa aLVes Ltda 
(destiNar GestÃo aMBieNtaL) 

cNPJ: 20.665.397/0001-48 
Torna público que requereu da SEMaS (Secretaria de Estado de Meio am-
biente e Sustentabilidade do Pará) a renovação da licença de operação para 
a atividade de transporte de resíduos perigosos, instalada na avenida das 
Torres s/n° Quadra 02, lotes 24, 25 e 26 Bairro araguaia - cEP: 68.507-765 
- Marabá (Pa).

Protocolo: 773352

cÂMara MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia
eXtrato de terMo de HoMoLoGaÇÃo

termo de Homologação referente ao PreGÃo eLetroNico srP 
Nº 001/2022-cMFa, Processo n° 004.2022, objeto: rEGiSTro dE 
PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE coMBUSTÍVEiS E lUBrificaNTES Para SE-
rEM UTiliZadoS Na froTa dE VEÍcUloS da cÂMara MUNiciPal dE flo-
rESTa do araGUaia - Pa, Homologado a empresa: KaSSia criSTiNa o. da 
SilVa cia lTda, cNPJ: 13.497.153/0001-38, com o valor r$ r$290.895,00, 
Pelo que HOMOLOGO o resultado final. Pau D´arco - PA, 14/03/2022.  
aNtÔNio LUiZ Moreira dos saNtos - Presidente câmara.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos nº a2022001
PreGÃo eLetroNico (srP) Nº 001/2022-cMFa

Processo n° 004.2022, objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo 
dE coMBUSTÍVEiS E lUBrificaNTES Para SErEM UTiliZadoS Na froTa 
dE VEÍcUloS da cÂMara MUNiciPal dE florESTa do araGUaia - Pa. 
considerando tratar-se de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, Tipo 
Menor preço por item, tornamos público o extrato da ata de registro de 
Preços nº a2022001, referente à licitação supracitada tendo seu valor regis-
trado da seguinte forma:  KaSSia criSTiNa o. da SilVa cia lTda, cNPJ: 
13.497.153/0001-38, com o valor r$ r$290.895,00; data da assinatura da 
ata: 14/03/2022. Vigência da ata: 12 (doze) meses. a ata de registro na 
integra estará disponivel no Portal da Prefeitura em https: camaramunicipal-
deflorestado araguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes/

eXtrato de terMo de coNtrato
coNtrato Nº 2022005, PreGÃo eLetroNico (srP) Nº 001/2022-cMFa, 
Processo n° 004.2022, objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE 
coMBUSTÍVEiS E lUBrificaNTES Para SErEM UTiliZadoS Na froTa dE 
VEÍcUloS da cÂMara MUNiciPal dE florESTa do araGUaia - Pa, coN-
TraTaNTE:  cÂMara MUNiciPal dE florESTa do araGUaia-Pa, coNTra-
Tada: KaSSia criSTiNa o. da SilVa cia lTda, cNPJ: 13.497.153/0001-38, 
com o valor r$ r$290.895,00 - doTaÇÃo: 10 01. - 01 031 0001 2.001 Ma-
nutenção das ações do Poder legislativo, 3.3.90.30.00 Material de consumo, 
ViGÊNcia: 14/03/2022 até 31/12/2022 - daTa da aSSiNaTUra. 25 de fe-
vereiro de 2022

Protocolo: 773354
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BENEFICIÊNCIA NIPO-BRASILEIRA DA AMAZONIA 
CNPJ: 04.966.545/0001-08 Trav. 9 de Janeiro, 1267 Belém-Pará 
BALANÇO PATRIMONIAL  2021 2020 
ATIVO CIRCULANTE 35.697.093,02 23.698.649,47 
Disponivel 8.393.711,28 3.752.528,18 
Caixa  197.525,04 103.877,43 
Bnco C/Movimento 8.196.186,24 3.648.650,75 
Realizavél 27.303.381,74 19.946.121,29 
Aplicações Financeiras 152.202,09 2.476.407,39 
Aplicações Não Vinculadas 152.202,09 2.476.407,39 
Creditos a Receber 22.631.454,05 11.923.275,86 
Contas a Receber 2.607.211,44 1.690.383,38 
Títulos Créd. e Conv. a Receber 17.263.734,01 9.382.130,75 
Outros Val. e Adiant. a Receber 2.760.508,60 850.761,73 
Valores Bens e Estoques 4.519.725,60 5.546.438,04 
Estoques 4.519.725,60 5.546.438,04 
ATIVO NÃO CIRCULANTE 45.143.404,53 41.363.279.45 
DEPÓSITO JUDICIAL 115.442,59 155.442,59 
Deposito Judicial 115.442,59 155.442,59 
Investimentos 6.912.354,00 6.912.354,00 
Amazonia Planos de Saúde 6.912.354,00 6.912.354,00 
Imobilizado 37.988.587,90 34.168.462,82 
Imóveis  21.781.328,85 19.346.458,88 
Moveis e Utensilios 6.785.746,18 6.073.356,69 
Equipamentos de Informatica 1.663.612,07 1.582.399,42 
Maquinas e Equipamentos 19.323.696,35 18.352.648.02 
Veículos 466.034,14 394.610,14 
(-)Depreciação Acumulada  -12.031.829,69 -11.581.010,33 
Intangível 127.020,04 127.020,04 
Sistema de Computação 127.020,04 127.020,04 
TOTAL DO ATIVO 80.840.497,55 65.061.928,92 
 PASSIVO  

 PASSIVO CIRCULANTE 9.752.083,98 11.048.577,85 
Tributos e Contrib. a Recolher 4.379.464,30 4.418.085,09 
Obrigações Com Pessoal 1.751.817,04 2.520.653,47 
Outros Debitos 2.225.805,24 1.387.325,81 
Fornecedores  1.394.997,40 2.722.513,48 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2.516.354,96 3.657.193.60 
Emprestimos e Financiamentos 1.952.498,16 2.600,000,00 
Leasing 563.856.80 1.057.193,60 
PATRIMÔNIO SOCIAL 58.572.058,61 50.356.157,47 
Capital Social 20.000.000,00 20.000.000,00 
Doações e Subverções 5.670.804.13 1.852.985,46 
Reservas 1.238.033,70 1.238.033,70 
R.de Luc./Sob./Ret. de Superáv 1.238.033,70 1.238.033,70 
Déficits/Superávits Acumulados 27.265.138,31 36.731.315,77 
Déficit do Exercício  14.398.082,47 -9.466.177,46 
TOTAL PASSIVO 80.840.497,55 65.061.928,92 
DEMONST. DO RESULTADO 2021 2020 
RECEITAS OPERACIONAIS 97.270.955,80 75.233.260,69 
Receitas Hospitalares 97.271.346,75 75.244.797,74 
(-) Deduções de Receitas -390,95 -11.537,05 
DESPESAS HOSPITALARES 39.915.991,79 29.001.928,35 
Despesas Hospitalares 39.915.991,79 29.001.928,35 
RESULTADOS OPERACIONAIS 57.354.964,01 46.231.332,34 
RECEITAS DE DOAÇ E CONT. 13.580.585,03 671.364,58 
Receitas de Doações e Cont 13.580.585,03 671.364,58 
OUTRAS REC NÃO OP 389.309.54 256.828,36 
Outras Receitas Não Operac. 389.309,54 256.828,36 
RESULTADO FINANC. LIQUIDO -283.352,22 -180.200,25 
Receitas Financeiras 85.309,06 111.735,86 
Despesas Financeira 368.661,28 291.936.11 
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 52.263.857,88 52.661.001,97 
Despesas Com Pessoal 42.535.695,75 41.699.485,18 
Despesas Com Terceiros 8.842.768,62 10.101.561,57 
Despesas Administ. Diversas 885.393.51 859.955,22 
Desp. Com Loca e Func. 4.379.566,01 3.784.500,52 
Desp.  Com Loc. e Manutenção  4.379.566,01 3.784.500,52 
RESULTADO LIQUIDO 14.398.082,47 -9.466.177,46 
DFC-ATIVIDADES OPERAC. 2021 2020 
(+) Resg de Apli cFinanc.   1.455.795,31   2.400.498,05 
(+) Rec.de Jur Ap Financ.       64.560,20       74.820,22 
(+) Outros Rec. Op. 84.845.811,45 76.537.185,16 
(+)Rec. De Doação 12.814.555,94               0,00 
(+)Rec. Antecipação              0,00   5.000.000,00 
(-)Pag Forn./Prest.Saúde 35.901.613,08 31.521.469,60 
(-)Pagamento de Pessoal 24.434.981,31 24.012.472,97 
(-)Pag. de Serv Terc 11.296.975,34          10.101.561,57 
(-)Pag.de Prom/Public 10.339,00                 8.478,00 
(-)Aplicações Financeiras 1.462.590,46         70.561,65 
(-)Outros Pag Operacion 4.212.886,89      4.898.511,76 
(-)Pagamento de Tributos      15.314.087,28      14.380.179,84 
Caixa Liq das Ativids Op. 6.547.249,54      -980.731,96 
ATIVIDADE DE INVEST   
(+)Receb. Venda Imob 64.560,20            40.000,00 
(+)Rec. Doaçao JICA 3.817.818,67            
(-)Pagto ativo imob.hosp. 4.278.945,39          445.856,95 
Caixa liq. Das ativ. Finc. -396.566,52         -405.856,95 

   
ATIV.DE FINANCIAMENT   
(+)Emprestimos  2.600.000,00 
(-)Pag,J.Emp.Fin.Leasing 368.661,28 291.936,11 
Emprest./Financ./Leasing 1.140.838,64 1.085.291,69 
Caixa Líq. das At. de Fina -1.509.499,92 1.222.772,20 
VARIAÇÃO LÍQ DO CAIXA 4.641.183,10 -163.816,71 
CAIXA - Saldo Inicial 3.752.528,18 3.916.344,89 
CAIXA - Saldo Final 8.393.711,28 3.752.528,18 
Ativo Liv no Inic do Perio 41.363.279,45 41.256.101,65 
Ativ Liv no Fin do Período 45.143.404,53 41.363.279,45 
   

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

 

Déficit/Superavit 
Acumulado 

                            
Totais 

Saldo em 31.12.2019 
 

59.822.334,93 
31.12.2020 Defict  -9.466.177,46  
Saldo em 31.12.2020          50.356.157,47 
   31.12.2021 Superavit 14.398.082,47  
Doaçoes e Suvencoes  3.817.818,67 
Saldo em 31.12.2021                                                    68.572.058,61  
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – 2021 

Nota 1 Contexto Operacional 
A BENEFICÊNCIA NIPO-BRASILEIRA DA AMAZÔNIA, entidade civil de 
caráter beneficente, sem fins econômicos, que se propõe a dar assistência 
social, moral e material às pessoas necessitadas, visando a consecução de 
seus objetivos sociais, exerce as atividades de assistência social, 
organização e administração de hospitais, clínicas e ambulatórios, médica 
móvel e outras atividade afins. 
Nota 2 Apresentação das Demonstrações Contábeis, foram elaboradas com
as novas práticas adotadas no Brasil de acordo com a Lei nº 11.638/07  
a)Apuração do Resultado. 
O resultado é apurado pelo regime de competência do exercício. 
b)Aplicação de Liquidez Imediata. 
Estão registradas por seus valores atualizados até a data do Balanço. 
c)Passivo Circulante. 
São representados por obrigações decorrentes das prestações de serviço e 
aquisição de materiais e equipamentos para manutenção e expansão do 
sistema de atendimento. 
d)Patrimônio Social O Patrimônio Social da entidade é constituído de Bens 
Patrimoniais da entidade, de Fundo Assistencial e Reserva para 
Manutenção da entidade. 
Nota 3 Gratuidades/Atividade Assistencial. 
A entidade aplicou em despesas relacionadas com atividade assistencial, o 
montante de R$1.135.422,13 no exercício de 2021. 
Nota 4 Aplicação dos Recursos  
Os recursos foram aplicados, integralmente, na manutenção e aquisição 
do imobilizado, e em sua atividade assistencial com base no Estatuto 
Social da entidade. 
Nota 5 Contribuições  
No exercício de 2021, várias entidades, inclusive pessoas físicas, 
efetuaram doações no montante de R$13.580.585,03. A JICA efertou 
doação no valor de R$12.814.555,94 para Capital de Giro. 
No exercício de 2021 a JICA efetuo doação de R$3.817.818,67 para 
investimento (Construção). 
Gilberto Osamu Yamamoto (Presidente) CPF: 279.824.672-53  
Alfredo Takeru Honda (Diretor Financeiro) CPF: 127.906.132-49           
Nilson Hayashida (Contador) CPF: 115.987.782-34 CRC (PA)007241/O-5. 
 
PARECER DO CONSELHO FISCAL 
Os abaixos assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da 
Beneficência Nipo-Brasileira da Amazônia, no exercício de suas atribuições 
estatutárias, após examinarem o Balanço Patrimonial, Demonstrações de 
Resultados, Fluxo de Caixa, Mutações Patrimoniais e Notas Explicativas e 
Demais contas e atos da Diretoria, finda em 31 de dezembro de 2021,com
analise do Parecer da Auditoria Independente(AUDICON), em anexo,
encontramos em perfeita ordem documental, podem ser levados para a 
aprovação da Assembleia Geral de 2022. 
José Takao Yamaki (Presidente do Conaselho Fiscal),  
Helder Ikegami (Coselheiro) Hugo Hidaka Bulhosa (Conselheiro). 
 
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS 
Aos Dirigentes da Beneficência Nipo – Brasileira da Amazônia  
Opinião 
Examinamos as demonstrações contábeis da Beneficência Nipo – Brasileira 
da Amazônia que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis. 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Beneficência Nipo – Brasileira da Amazônia em 
31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. 
Tadeu Manoel Rodrigues de Araújo Contador CRC/PA 002671/O-3 
Auditor Independente CNAI Nº-171 IBRACON Nº-3715 CMV 4677 

Protocolo: 773447
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