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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto Nº 2.246, de 23 de MarÇo de 2022
dispõe sobre medidas administrativas a serem adotadas com vistas a ga-
rantir o abastecimento de pescado no mercado interno, no período de 01 
a 15 de abril de 2022.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e Vii, alínea “a”, da constituição Esta-
dual, com fundamento no art. 23, inciso VIII, parte final, da Constituição 
federal, que prevê a competência comum da União, dos Estados, do dis-
trito federal e dos Municípios para organizar o abastecimento alimentar; e
considerando o incremento na demanda de pescado no período da Semana 
Santa e o consequente aumento de preços;
considerando a necessidade de serem adotadas medidas administrativas 
com vistas a minimizar os problemas de abastecimento de pescado no alu-
dido período, de modo a garantir a oferta do produto a preços acessíveis,
dEcrETa:
art. 1º  Para garantir o abastecimento do mercado interno de forma emer-
gencial, fica a Administração Pública Estadual autorizada a suspender a 
emissão de documentos necessários para a movimentação de toda e qual-
quer espécie de pescado in natura, fresco, resfriado, congelado e curado 
(salgado) para fora do Estado do Pará, no período de 01 a 15 de abril 2022, 
exceto pescado congelado e com selo de aprovação do Serviço de inspeção 
federal (Sif), expedido em favor de indústrias registradas no Ministério da 
agricultura, Pecuária e abastecimento (MaPa).
Parágrafo único.  a agência de defesa agropecuária do Estado do Pará (adE-
PARÁ) fica autorizada a suspender a emissão de Guia de Transporte Animal 
(GTa) para pescados vivos e a Secretaria de Estado da fazenda (SEfa) a sus-
pender a emissão de Nota fiscal para a comercialização e circulação de todo e 
qualquer pescado, conforme mencionado no caput deste artigo.
Art. 2º  A Administração Pública Estadual realizará controle e fiscalização 
nos postos de fronteira, nos entrepostos de embarque fluvial de pescado 
para exportação, nas estradas de acesso às fronteiras, de modo a impedir 
a saída de pescado in natura, fresco, resfriado, congelado e curado (sal-
gado) que esteja desacompanhado das respectivas autorizações e docu-
mentos fiscais.
art. 3º  a Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca (SEdaP) buscará parcerias com as prefeituras municipais, cooperati-
vas, entidades representativas do setor pesqueiro artesanal, organizações 
de aquicultores, bem como com as indústrias de pescado para implantar o 
projeto “feira do Pescado”, que ocorrerá nos dias 13 e 14 de abril de 2022.
Art. 4º  Os fornecedores, por meio de Termo de Responsabilidade, ficarão 
obrigados a garantir o abastecimento dos pontos de vendas durante os 2 
(dois) dias da realização do projeto “feira do Pescado”.
Parágrafo único.  a estrutura de venda e a limpeza do local dos pontos de 
vendas serão de responsabilidade dos fornecedores, conforme Termo de 
Compromisso a ser firmado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimen-
to agropecuário e da Pesca (SEdaP).
art. 5º  a Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca (SEdaP) credenciará os interessados em participar do projeto “feira 
do Pescado”, previsto neste decreto, e divulgará ao público o evento, os 
pontos de venda e a listagem de parceiros, destacando, quando for o caso, 
os descontos nos preços oferecidos, de modo a evidenciar a responsabili-
dade social de todos os participantes.
art. 6º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 23 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto Nº 2.247, de 23 de MarÇo de 2022
regulamenta os Títulos iii e iV da lei Estadual nº 9.234, de 24 de março 
de 2021, que dispõe sobre a segurança contra incêndio e emergências no 
Estado, e estabelece regras para as atividades de fiscalização das medidas 
de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, 
edificações e áreas de risco, nos termos dos arts. 3º, 4º e 5º da Lei Federal 
nº 13.425, de 30 de março de 2017.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V da constituição Estadual, e
considerando o disposto na lei federal nº 13.425, de 30 de março de 2017; e
considerando o disposto no art. 120 da lei Estadual nº 9.234, de 24 de março de 2021,
d E c r E T a:

caPÍtULo i
das disPosiÇÕes PreLiMiNares

art. 1º  fica instituído o regulamento de Segurança contra incêndios e Emer-
gências das edificações e áreas de risco (RSCIE) no âmbito do Estado do Pará.
Parágrafo único.  incumbem ao corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Pará as ações de que trata este decreto.
Art. 2º  As medidas de segurança contra incêndio e emergências das edifi-
cações e áreas de risco visam atender aos seguintes objetivos:
I - proteger, prioritariamente, a vida dos ocupantes das edificações e áreas 
de risco, em caso de incêndios e emergências;

II - restringir o surgimento e dificultar a propagação de incêndios, reduzin-
do danos ao meio ambiente e ao patrimônio;
iii - proporcionar meios necessários ao controle e extinção de incêndios;
iV - viabilizar as operações de atendimento de emergências;
V - proporcionar a continuidade dos serviços nas edificações ou áreas de risco;
VI - atribuir competências para o fiel cumprimento das medidas de segu-
rança contra incêndio e emergências; e
Vii - fomentar o desenvolvimento de uma cultura prevencionista de segu-
rança contra incêndio.

caPÍtULo ii
das deFiNiÇÕes

Art. 3º  Para efeito deste Decreto, aplicam-se as seguintes definições:
I - altura da edificação:
a)  medida, em metros, do piso mais baixo ocupado ao piso do último pavi-
mento, para fins de exigências das medidas de segurança contra incêndio 
e emergências;
b)  medida, em metros, entre o ponto que caracteriza a saída do nível de 
descarga ao piso do último pavimento habitável, podendo ser ascendente 
ou descendente, para fins de saída de emergência;
II - ampliação: aumento da área construída da edificação;
III - análise técnica: é o ato de verificação do dimensionamento das me-
didas de segurança contra incêndio e emergências, bem como das demais 
exigências constantes no Processo de Segurança contra incêndio e Emer-
gências (PSciE);
iV - andar: volume compreendido entre 2 (dois) pavimentos consecutivos 
ou entre o pavimento e o nível superior a sua cobertura;
V - área de risco: ambiente externo à edificação que apresenta risco es-
pecífico de ocorrência de incêndio ou emergências, tais como: armaze-
namento de produtos inflamáveis ou combustíveis, subestações elétricas, 
explosivos, produtos perigosos e similares;
VI - área total da edificação: somatório, em metros quadrados, da área a 
construir e da área construída de uma edificação;
Vii - atividade econômica de baixo risco: é aquela com reduzida possibili-
dade de danos às pessoas, ao patrimônio ou ao meio ambiente;
VIII - auto de fiscalização: é o formulário por meio do qual o Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Pará notifica o responsável acerca das ir-
regularidades constatadas na edificação ou área de risco, definindo as exi-
gências e os respectivos prazos para cumprimento;
IX - carga de incêndio: soma das energias caloríficas possíveis de serem 
liberadas pela combustão completa de todos os materiais combustíveis 
contidos em um espaço, inclusive o revestimento das paredes, divisórias, 
pisos e tetos;
X - comissão Técnica (cT): grupo de militares do corpo de Bombeiros Mili-
tar do Estado do Pará qualificados em segurança contra incêndios e emer-
gências com o objetivo de analisar e emitir pareceres relativos aos casos 
que necessitem de soluções técnicas complexas que venham a substituir 
medidas de segurança contra incêndios e emergências ou que apresentem 
dúvidas quanto às exigências previstas na legislação, bem como julgar as 
defesas apresentadas em caso de sanções administrativas relacionadas ao 
não cumprimento das exigências previstas na  lei Estadual nº 9.234, de 24 
de março de 2021 e neste decreto;
XI - Comissão Técnica Especial (CTE): presidida pelo oficial superior co-
mandante de ações preventivas e responsivas da corporação e composta 
por Oficiais Bombeiros Militares qualificados em segurança contra incên-
dios e emergências e profissionais técnicos habilitados, quando a matéria 
a ser discutida assim o exigir, tendo como objetivo avaliar a execução da 
legislação técnica, propor sua alteração, estabelecer normas complemen-
tares e emitir pareceres técnicos;
Xii - compartimentação: medida de proteção incorporada ao sistema cons-
trutivo, constituída de elementos de construção resistentes ao fogo, desti-
nada a evitar ou minimizar a propagação do fogo, calor e gases, interna ou 
externamente ao edifício, no mesmo pavimento ou a pavimentos elevados 
consecutivos;
Xiii - consulta técnica: documento emitido pelo corpo de Bombeiros Mi-
litar do Estado do Pará com caráter normativo e vinculativo, formalizando 
a interpretação de assuntos específicos da regulamentação de segurança 
contra incêndio e emergências;
XiV - consulta pública: sistema criado com o objetivo de auxiliar na elabo-
ração e coleta de opiniões da sociedade sobre segurança contra incêndio e 
emergências, intensificando a articulação entre o Corpo de Bombeiros Mili-
tar do Estado do Pará e a sociedade, permitindo que a sociedade participe 
da reformulação das instruções Técnicas da corporação;
XV - edificação: área construída destinada a abrigar atividade humana ou 
qualquer instalação, equipamento ou material;
XVI - edificação existente: área regularizada ou construída anteriormente 
à edição deste regulamento, desde que apresente documentação compro-
batória, e que para regularização devem observar os critérios previstos em 
Instrução Técnica específica;
XVii - educação pública: atividades realizadas junto à sociedade por meio de 
programas educacionais, campanhas de prevenção e outras ações educativas;
XViii - emergência: situação súbita, fortuita e crítica e que representa perigo 
à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio, decorrente de atividade humana 
ou fenômeno da natureza e que obrigam à rápida intervenção operacional;
XiX - evento temporário: aquele realizado em período restrito de tempo ou 
com prazo determinado de duração;
XX - fiscalização: ato administrativo pelo qual o bombeiro militar verifica, 
em qualquer momento, o cumprimento das medidas de segurança contra 
incêndio e emergências, previstas na legislação em vigor;
XXi - infrator: pessoa física ou jurídica proprietária, responsável pelo uso, 
responsável pela obra ou responsável técnico, das edificações e áreas de 
risco, que descumpre as normas previstas nas legislações aplicáveis;
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XXii - instalações temporárias: instalações que abrigam uma ocupação 
temporária, com duração de até 6 (seis) meses, prorrogável uma vez, 
por igual período, podendo ou não estar localizadas no interior de uma 
edificação permanente, tais como circos, parques de diversões, feiras de 
exposições, feiras agropecuárias, rodeios, shows artísticos, dentre outros;
XXiii - instrução técnica: documento técnico elaborado pelo corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Pará que normatiza procedimentos admi-
nistrativos, bem como medidas de segurança contra incêndios e emergên-
cias nas edificações e nas áreas de risco;
XXiV - isolamento de risco: medida de proteção passiva por meio de parede 
de compartimentação sem aberturas ou afastamento entre edificações, des-
tinado a evitar a propagação do fogo, calor e gases, entre os blocos isolados;
XXV - licenciamento: ato administrativo pelo qual o corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Pará, verificando que o interessado atendeu a todas 
as exigências legais constantes do processo de segurança contra incêndios 
e emergências, autoriza a ocupação e funcionamento das edificações ou 
áreas de risco, abrangendo:
a) auto de Vistoria do corpo de Bombeiros (aVcB): documento emitido 
pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará certificando que a edi-
ficação ou área de risco está em conformidade, no momento da vistoria, 
com as exigências previstas nas normas estaduais;
b) Auto de Conformidade de Processo Simplificado (ACPS): documento 
emitido pelo corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, mediante de-
claração do empresário ou do representante legal deste, certificando que a 
edificação foi enquadrada como atividade econômica que possui liberação 
simplificada e concluiu com êxito o processo de segurança contra incêndio 
para o licenciamento perante a corporação;
c) Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros Militar (CLCB): 
documento emitido pelo corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará 
certificando a regularidade decorrente do procedimento de licenciamento;
d) Termo de autorização para adequação do corpo de Bombeiros (TaacB): 
documento emitido, excepcionalmente, pelo corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Pará, para edificações ou áreas de risco que necessitem de prazo 
para ajustamento das medidas de segurança contra incêndio e emergências, 
mediante avaliação, por parte da comissão Técnica, do risco, das medidas 
compensatórias e do cronograma físico de obras para a respectiva adequação;
e) Certificado de Licenciamento Provisório (CLP): documento emitido ele-
tronicamente pelo corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, mediante 
o pagamento da taxa de vistoria periódica e apresentação de documento 
de responsabilidade técnica de instalação das medidas de segurança contra 
incêndio e emergências, certificando que a edificação foi  classificada, na 
matriz de risco de incêndio e emergência, como de baixo ou médio risco e 
concluiu com êxito o processo de segurança contra incêndio para regula-
rização provisória junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, 
estabelecendo um período de validação;
XXVi - medidas de segurança contra incêndio e emergências: conjunto 
de ações ou barreiras de proteção (ativa e passiva), além dos recursos 
internos e externos à edificação e áreas de risco, que permitem controlar a 
situação de incêndio, o abandono seguro de pessoas e garantem o acesso 
das equipes de salvamento e socorro;
XXVii - medidas alternativas de segurança contra incêndios baseadas no de-
sempenho: medidas que têm como objetivo fornecer uma solução alternativa 
de segurança para alcançar as metas específicas da segurança contra incên-
dios e se baseiam no desempenho de todos os agentes envolvidos no sistema 
como a dinâmica do incêndio, a edificação e o comportamento das pessoas;
XXViii - mudança de ocupação: alteração de atividade ou uso que resulte 
na mudança de classificação da edificação ou área de risco, constante da 
tabela de classificação das ocupações previstas em Instrução Técnica;
XXiX - nível de descarga: nível no qual uma porta ou abertura permite a condu-
ção dos ocupantes a um local seguro no exterior da edificação ou área de risco;
XXX - notificação: meio de comunicação formal entre o Corpo de Bombei-
ros Militar do Estado do Pará e o proprietário ou responsável pela edificação 
ou área de risco, para fins de correção de irregularidades ou adoção de 
providências diversas;
XXXI - ocupação: atividade ou uso de uma edificação;
XXXII - ocupação mista: edificação ou área de risco onde se verifica mais 
de um tipo de ocupação;
XXXiii - ocupação predominante: atividade ou uso principal exercido na 
edificação ou área de risco;
XXXiV - ocupação subsidiária: atividade ou uso de apoio ou suporte, vincu-
lado à atividade ou uso principal, em edificação ou área de risco;
XXXV - oficial de área perito e vistoriador: oficial do Corpo de Bombeiros 
imbuído das atribuições do serviço de perito de incêndio e explosão e da 
função fiscalizadora durante o serviço operacional diário;
XXXVi - ordem de serviço de vistoria: documento formal, emitido pelo 
Serviço de Segurança contra incêndios e Emergências, determinando o 
cumprimento das ações de fiscalização a ser realizada pelo vistoriador ou 
pelo bombeiro militar responsável nas operações de fiscalização em con-
junto com outros órgãos;
XXXVII - parecer técnico: avaliação ou relatório emitido pelo Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Pará em decorrência de questionamentos 
ou assuntos específicos da regulamentação de segurança contra incêndio 
e emergências;
XXXVIII - pavimento: plano de piso do andar de uma edificação ou área de risco;
XXXiX - perícia de incêndio e explosões: apuração das causas, desenvolvi-
mento e consequências dos incêndios atendidos pelo corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Pará, mediante exame técnico das edificações, mate-
riais e equipamentos, no local ou em laboratório especializado, visando ao 
aprimoramento técnico da segurança contra incêndio e emergências, bem 
como da atividade operacional;
Xl - Processo de Segurança contra incêndio e Emergências (PSciE): con-
junto de procedimentos e atos que tem por finalidade o licenciamento de 
edificações ou áreas de risco;

XLI - processo ocioso: aquele que após advertido em vistoria realizada pelo 
corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará ultrapassar o prazo estabele-
cido sem a solicitação do cidadão para vistoria de conferência;
XLII - reforma: alterações nas edificações e áreas de risco sem aumento de 
área construída e sem alteração da ocupação;
Xliii - responsável pelo uso: pessoa física ou jurídica responsável pelo uso 
ou ocupação da edificação ou área de risco;
XLIV - responsável técnico: profissional legalmente habilitado a elaborar 
projetos, obras ou executar atividades relacionadas à segurança contra 
incêndio e emergências;
XLV - risco específico: situação que proporciona uma probabilidade maior 
de perigo à edificação, tais como: caldeira, casa de máquinas, incinerador, 
central de gás combustível, transformador, fonte de ignição e outros, e que 
deve ser tratado com as medidas de segurança equivalentes a este risco, 
independentemente do risco predominante determinado pela Classificação 
Nacional de atividades Econômicas (cNaE);
XlVi - risco iminente à vida e à saúde: qualquer condição ou prática, no 
momento do uso da ocupação, que proporciona uma probabilidade maior 
de perigo às pessoas, com expectativa de causar morte ou sérios danos 
físicos imediatos ou após a ocorrência do sinistro;
XlVii - Serviço de Segurança contra incêndios e Emergências (SSciE): 
constituído pelo órgão máximo do Serviço Técnico do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Pará e pelo conjunto de organizações Bombeiro Militar, 
que tem por finalidade desenvolver as atividades relacionadas à prevenção 
e proteção contra incêndios e emergências nas edificações e áreas de risco, 
bem como pelas assessorias militares de órgãos governamentais que dire-
ta ou indiretamente desenvolvem as atividades relacionadas à segurança 
contra incêndio e emergências nas edificações e áreas de risco, observan-
do-se o cumprimento das exigências estabelecidas neste decreto;
XlViii - Sistema Global de Segurança contra incêndio e Emergências: 
conjunto de elementos a serem adotados no processo produtivo e no uso 
das edificações e áreas de risco, necessários para evitar o surgimento de 
um incêndio, limitar sua propagação, possibilitar sua extinção, bem como 
propiciar a proteção à vida, meio ambiente e patrimônio;
XLIX - subsolo: pavimento situado abaixo do perfil do terreno;
l - vistoria técnica: ato administrativo, decorrente do exercício do poder de 
polícia, pelo qual o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará verifica 
a implementação e manutenção das medidas de prevenção e combate a 
incêndios e desastres em uma edificação, estabelecimento, área de risco 
ou evento temporário, mediante solicitação do interessado ou ex officio; e
li - vistoriador: militar do corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, 
Oficial ou Praça, imbuído da função fiscalizadora.
Parágrafo único.  Não será considerado subsolo, para efeito do inciso XliX 
do caput deste artigo, o pavimento que possuir ventilação natural para o ex-
terior, com área total superior a 0,006m² (sessenta centímetros quadrados) 
para cada metro cúbico de ar do compartimento e tiver sua laje de cobertura 
acima de 1,20 m (um metro e vinte centímetros) do perfil do terreno.

caPÍtULo iii
da coMPetÊNcia do corPo de BoMBeiros MiLitar do 

estado do ParÁ
art. 4º  compete ao corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará o es-
tudo, a análise, o planejamento e a elaboração ou proposição das normas 
que disciplinam a segurança contra incêndio e emergências, a fiscalização 
do seu cumprimento, aplicação de sanções administrativas, medidas acau-
telatórias, bem como a promoção de programas de educação pública nesse 
campo, na forma da lei.
art. 5º  compete ao Serviço de Segurança contra incêndios e Emergências (SSciE):
i - realizar perícias em casos de incêndios e explosões, respeitadas as atri-
buições e competências de outros órgãos;
ii - planejar, coordenar e executar as atividades de análise de projetos (na 
forma física ou eletrônica), vistoriar e fiscalizar as edificações e áreas de 
risco concernentes ao SSciE;
III - fiscalizar as edificações e áreas de risco por meio de seus vistoriado-
res, não se responsabilizando pela instalação, comissionamento, inspeção, 
ensaio, manutenção ou utilização indevida;
iV - expedir o licenciamento do corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará;
V - anular, cassar ou revogar o licenciamento do corpo de Bombeiros Mili-
tar do Estado do Pará;
VI - embargar ou interditar, total ou parcialmente, edificações ou áreas de risco;
VII - notificar o proprietário ou responsável pelo uso da edificação e áreas de 
risco para correção de irregularidades ou adoção de providências correlatas;
VIII - orientar, notificar, autuar e sancionar o proprietário ou responsável 
pelo uso da edificação e área de risco em caso de falta de regularização;
IX - comunicar o setor de fiscalização das prefeituras municipais a respeito 
das obras, serviços, habitações e locais de uso público ou privado que não 
atendam aos termos deste regulamento; e
X - expedir ordem de serviço de vistoria diária ou semanal informando o 
estabelecimento e vistoriador que executará a vistoria.
Parágrafo único.  Às assessorias militares competem as atribuições dos 
incisos iii e iV, desempenhadas exclusivamente para a regularização das 
repartições dos órgãos governamentais de que fazem parte.
art. 6º  além das competências do art. 5º, cabe à unidade máxima do 
SSciE no corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará:
i - emitir circulares e pareceres técnicos;
ii - cadastrar as escolas e empresas de formação de brigada de incêndio e 
brigada profissional, respeitada a legislação federal;
III - cadastrar empresas e profissionais responsáveis pela promoção de 
shows e eventos;
iV - fomentar acordo de cooperação técnica entre o corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Pará e as prefeituras municipais a fim de parametrizar 
os sistemas de informatização entre as instituições no momento da reno-
vação do licenciamento; e
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V - promover a capacitação de oficiais e praças que atuam no Serviço de 
Segurança contra incêndios e Emergências, na forma do art. 9º da lei 
federal nº 13.425, de 30 de março de 2017.
§ 1º  as atribuições previstas nos incisos ii e iii deste artigo poderão ser 
delegadas a critério da unidade máxima do Serviço de Segurança contra 
incêndios e Emergências.
§ 2º  a capacitação na área de segurança contra incêndio e emergências é 
realizada por meio de cursos ou estágios que habilitam os bombeiros mili-
tares a atuarem no Serviço de Segurança contra incêndios e Emergências, 
podendo ser administrativa ou técnica.
§ 3º  A capacitação administrativa tem a finalidade de proporcionar o co-
nhecimento necessário para emprego na administração do SSciE, protoco-
lo, controle, arquivo e atendimento ao público.
§ 4º  A capacitação técnica tem a finalidade de proporcionar o conheci-
mento necessário para análise de projeto técnico e vistoria de edificações 
ou áreas de risco.
§ 5º  as capacitações administrativas e técnicas serão objeto de regulamentação.

caPÍtULo iV
da aPLicaÇÃo

art. 7º  as medidas de segurança contra incêndio e emergências previstas neste 
Regulamento aplicam-se às edificações e áreas de risco em todo o território do 
Estado do Pará, devendo ser observadas, em especial, por ocasião de:
I - construção de uma edificação ou área de risco;
II - reforma de uma edificação que implique alteração de layout;
III - mudança de atividade da edificação ou área de risco;
iV - ampliação de área construída;
V - aumento na altura da edificação; 
VI - regularização das edificações ou áreas de risco;
Vii - aumento do grau de risco de incêndio; e 
Viii - aumento da capacidade de lotação de público, quando resultar em 
alterações nas medidas de segurança contra incêndios e emergências.
§ 1º  Estão excluídas das exigências deste regulamento:
I - edificação de uso residencial exclusivamente unifamiliares;
ii - residência exclusivamente unifamiliar localizada no pavimento superior;
iii - residência exclusivamente unifamiliar localizada no pavimento supe-
rior de ocupação mista, com até 2 (dois) pavimentos, que possua acesso 
independente para a via pública e não possua interligação entre as ocu-
pações;
iV - atividades enquadradas como agricultura familiar; e
V - atividades agrossilvopastoris de produção primária sem beneficiamen-
to, excetuando-se silos e armazéns.
§ 2º  Havendo isolamento de risco entre as edificações, as medidas de 
segurança contra incêndio e emergências podem ser definidas em razão de 
cada uma delas, observando-se suas exigências quanto à área e à altura.
§ 3º  o dimensionamento das medidas de segurança contra incêndio e 
emergências será realizado em razão de cada ocupação, atendendo às exi-
gências contidas em Instruções Técnicas específicas.
§ 4º  Nas edificações contendo ocupação mista, devem ser adotadas as 
medidas de segurança contra incêndio e emergências de maior rigor para 
toda a edificação, levando em consideração sua área e altura total, salvo se 
Instrução Técnica específica permitir que dimensionamento das medidas 
de segurança seja determinado em razão de cada ocupação.
§ 5º  Não se caracteriza como de ocupação mista a edificação onde haja 
uma ocupação predominante, juntamente com subsidiárias, desde que a 
área destas subsidiárias não ultrapasse 10% (dez por cento) da área total 
da edificação com o limite de 930 m² (novecentos e trinta metros qua-
drados), situação em que devem ser aplicadas as exigências da ocupação 
predominante.

caPÍtULo V
do Processo de seGUraNÇa coNtra 

iNcÊNdio e eMerGÊNcias
seção i

das disposições Gerais
art. 8º  os documentos que irão compor o PSciE serão apresentados, 
preferencialmente, em formato digital, pelo requerente, levando-se em 
consideração o risco e a área das edificações ou áreas de risco conforme 
definidos em Instrução Técnica específica.
art. 9º  a tramitação terá início, via sistema eletrônico, com o protocolo 
de entrada na Junta comercial do Estado do Pará (JUcEPa), integrado ao 
sistema de informação gerencial do corpo de Bombeiros Militar do Estado 
do Pará ou diretamente nos órgãos do SSCIE.

seção ii
da análise técnica

Art. 10.  A Análise Técnica será realizada por Oficial ou Praça (Subtenente e Sar-
gento) credenciado pelo Serviço de Segurança contra incêndios e Emergências.
Parágrafo único.  atendidas as disposições contidas neste decreto, o pro-
cedimento de análise técnica será deferido, com a devida notificação ao 
interessado.
art. 11.  Constatadas irregularidades, após análise técnica, será expedido 
despacho de pendências, em meio físico ou eletrônico, elencando a rela-
ção simplificada, clara e objetiva das não conformidades encontradas, na 
forma de notificação, que assinalará prazo para solução das pendências e/
ou adoção de providências, bem como indicará os dispositivos legais ou 
regulamentares relativos às irregularidades apontadas.
Parágrafo único.  o não cumprimento dos prazos assinalados para a apre-
sentação, correção ou modificação dos projetos de segurança contra in-
cêndios implica em infração leve com penalidade de multa, de acordo com 
inciso iV do art. 70 da lei Estadual nº 9.234, de 2021.
art. 12.  o Processo de Segurança contra incêndio e Emergências (PSciE) 
será cancelado, após análise técnica, quando as irregularidades constantes 
no despacho de pendência não forem sanadas, no prazo máximo de 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua emissão.

§ 1º  Poderá ser concedida prorrogação de prazo ao responsável técnico 
para apresentar nova resposta ao despacho de pendência, desde que for-
mule pedido expresso devidamente fundamentado, conforme  disposto em  
instrução Técnica.
§ 2º  Uma vez cancelado o PSciE, uma nova apresentação dependerá do 
pagamento das devidas taxas e apresentação da documentação exigida.
art. 13.  as competências do SSciE perante o qual tramitará a análise téc-
nica dos processos serão objeto de regulamentação, considerando a área e 
ocupação da edificação ou área de risco.
Parágrafo único.  o Projeto Técnico tramitará no corpo de Bombeiros Mili-
tar do Estado do Pará em formato digital.

seção iii
do cadastramento

Art. 14.  O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará é o órgão respon-
sável em promover o cadastramento:
i - de empresas destinadas à comercialização de produtos relacionados à 
segurança contra incêndios;
ii - de formação e prestação de serviços de bombeiros civis, guarda-vidas 
de piscina, atendimento pré-hospitalar e congêneres;
III - de profissionais que projetam e executam sistemas de segurança con-
tra incêndios e emergências; e
IV -  de profissionais e empresas promotoras de shows e eventos.
§ 1°  O cadastramento se dará após prévia demonstração do atendimento 
à instrução técnica do corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará.
§ 2°  de acordo com o tipo de cadastramento, serão exigidos documentos 
comprobatórios de certificação de produtos, capacitação técnica dos pro-
fissionais, estruturas físicas e condições de segurança do estabelecimento.
§ 3°  os uniformes dos serviços de bombeiros civis, guarda-vidas de pis-
cina, atendimento pré-hospitalar e congêneres deverão ser diferentes em 
padrões de cores, formato, acabamento, bolsos, pregas, reforço, costuras 
e acessórios dos uniformes usados pelo Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Pará e por outras forças militares, no âmbito federal e estadual, 
ou de guardas municipais.
§ 4°  A identificação dos veículos usados pelos prestadores de serviços 
de bombeiros civis, guarda-vidas de piscina, atendimento pré-hospitalar 
e congêneres não deverá ter qualquer semelhança com a viatura utilizada 
pelo corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará.
art. 15.  o cadastramento dos responsáveis técnicos que atuam nos pro-
cessos de regularização das edificações e áreas de risco junto ao Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado do Pará, bem como das empresas respon-
sáveis pela comercialização, instalação, manutenção e conservação das 
medidas de segurança contra incêndio e emergências em todo o Estado 
do Pará, também é de responsabilidade do corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Pará, mediante prévia avaliação.
Parágrafo único.  as condições de cadastramento e o período de validade 
serão regulamentados mediante instrução Técnica elaborada pelo corpo 
de Bombeiros Militar do Estado do Pará.

seção iV
da Fiscalização

Art. 16.  A fiscalização das edificações e áreas de risco realizar-se-á por 
meio de vistorias técnicas com o objetivo de verificar o cumprimento das 
medidas de segurança contra incêndio e emergências ou a conformidade da 
edificação nos termos deste Regulamento e poderá ser realizada mediante:
i - solicitação do proprietário, responsável pelo uso ou responsável técnico;
ii - requisição de autoridade competente ou em razão de denúncia funda-
mentada; e/ou
III - ex officio pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará.
§ 1º  No exercício da fiscalização e amparado pelo poder de polícia, o 
vistoriador do corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará possui a prer-
rogativa de adentrar ao local, obter relatórios ou informações verbais so-
bre a edificação, estrutura, processos, equipamentos, materiais e sobre o 
gerenciamento da segurança contra incêndio e emergências.
§ 2º  A fiscalização não poderá interromper as atividades inerentes ao es-
tabelecimento, não sendo considerada interrupção a verificação das medi-
das de segurança contra incêndio e emergências, durante o horário normal 
de seu funcionamento.
§ 3º  A fiscalização deve ser executada por bombeiro militar devidamente 
autorizada pela autoridade do SSciE.
§ 4º  É obrigatória a participação do oficial de área perito e vistoriador nas 
operações de fiscalização em conjunto com outros órgãos.
§ 5º  Nas operações de que trata o § 4º deste artigo, desde que não haja 
oficial de maior posto, caberá ao oficial de área perito e vistoriador o exer-
cício de comando pelo corpo de Bombeiros.
§ 6º  Para a execução das vistorias técnicas, os militares do corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Pará devem estar fardados, identificados 
e munidos de ordem de serviço de vistoria, sendo vedado, sob pena de 
responsabilização funcional, o exercício das atividades fiscalizatórias sem 
emissão da respectiva ordem.
§ 7º  a autenticidade da ordem de serviço de vistoria pode ser checada 
por meio de consulta pública disponibilizada na internet ou por aplicativos 
específicos.

seção V
do auto de Fiscalização

Art. 17.  O proprietário ou responsável pela edificação ou área de risco 
poderá ser notificado por uma das seguintes formas:
i - por meio físico ou eletrônico no momento da constatação de irregularidade;
ii - por carta registrada com aviso de recebimento (ar); ou
iii - por meio eletrônico.
Art. 18.  A ciência do proprietário ou responsável pelo uso da edificação ou 
área de risco acerca do auto de fiscalização ocorrerá, preferencialmente, 
por meio eletrônico via sistema de gerenciamento do corpo de Bombeiros, 
utilizando usuário e senha.
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§ 1º  considerar-se-á como data de ciência o dia em que o proprietário 
ou responsável pelo uso da edificação ou área de risco acessar o sistema 
após inserção do auto de fiscalização pelo Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Pará.
§ 2º  Não havendo acesso ao sistema pelo proprietário ou responsável pelo 
uso da edificação ou área de risco em até 15 (quinze) dias, o Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Pará realizará a notificação presencialmen-
te ou via carta registrada com aviso de recebimento.
Art. 19.  De posse do auto de fiscalização o proprietário ou responsável 
pelo uso da edificação ou área de risco deverá, dentro do prazo estabe-
lecido, adotar as providências necessárias para regularização perante o 
corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, sob pena do processo ser 
considerado ocioso.
Art. 20.  O prazo referente às adequações da edificação ou área de risco é 
de 60 (sessenta) dias e constará no auto de fiscalização, salvo se for pre-
visto outro prazo específico.
Parágrafo único.  cabe ao proprietário ou responsável pelo uso, informar ao 
SSciE, via sistema de Gerenciamento do corpo de Bombeiros, a correção 
de irregularidades verificadas no momento da vistoria.
art. 21.  Em casos excepcionais, conforme instrução Técnica, o prazo po-
derá ser menor no caso de instalações temporárias, ou maior, mediante 
solicitação de prorrogação de prazo pelo requerente à chefia do SSCIE.
art. 22.  Poderá ser concedida prorrogação de prazo desde que devidamente 
fundamentado o pedido pelo proprietário ou responsável pelo uso, mediante 
solicitação de prorrogação de prazo formulada diretamente no sistema.
Parágrafo único.  a solicitação de prorrogação de prazo recairá à SSciE de 
circunscrição no município da edificação ou área de risco e deve ser solici-
tada antes do vencimento do prazo concedido para regularização, de que 
trata o art. 20 deste decreto.
art. 23.  Não sendo possível a instalação ou execução dos sistemas de segurança 
contra incêndio e emergências, no prazo estabelecido pelo corpo de Bombeiros 
Militar durante a avaliação efetuada em face do pedido de prorrogação de prazo, 
dada a sua manifesta inexequibilidade, o requerente deverá solicitar Termo de 
autorização para adequação do corpo de Bombeiros (TaacB).
art. 24.  Não é possível realizar nova solicitação de prorrogação de prazo 
para o mesmo item do auto de fiscalização, caso o prazo anteriormente 
deferido não tenha sido cumprido.
Art. 25.  O auto de fiscalização possui o mesmo efeito da advertência.
Parágrafo único.  o autuado poderá exercer o direito de defesa na forma 
do art. 100 deste decreto.

seção Vi
do Licenciamento e renovação do licenciamento

art. 26.  o licenciamento no corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará 
será expedido após a aprovação da edificação ou área de risco que cumprir 
as condições previstas neste Regulamento e no Código Estadual de Segu-
rança contra incêndios e Emergências.
art. 27.  o pedido de licenciamento do corpo de Bombeiros Militar do Esta-
do do Pará pelo proprietário, responsável pelo uso ou responsável técnico 
deverá ser solicitado via sistema da Junta comercial do Estado do Pará 
(JUcEPa) ou via sistema de gerenciamento do corpo de Bombeiros, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias úteis do início da atividade do 
empreendimento.
art. 28.  o licenciamento do corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará 
será emitido para as edificações e as áreas de risco que estiverem com 
suas medidas de segurança contra incêndio e emergências executadas de 
acordo com o processo aprovado e com a legislação pertinente.
art. 29.  o licenciamento do corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará 
poderá ser emitido sem a necessidade de vistoria prévia, mediante a apre-
sentação de documentação pelo responsável técnico ou pelo responsável 
pelo uso, concedendo para edificação ou área de risco a emissão do Certi-
ficado de Licenciamento Provisório.
§ 1°  O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará definirá, em Instru-
ção Técnica, os empreendimentos cujo grau de risco comporte a adoção 
de procedimento diferenciado, inclusive com dispensa de vistoria prévia 
para o início das atividades e emissão de Certificado de Licenciamento 
Provisório, observando-se os preceitos da Lei Federal nº 13.874, de 20 de 
setembro de 2019.
§ 2°  O Certificado de Licenciamento Provisório (CLP) supre por 12 (doze) 
meses o licenciamento da edificação ou área de risco, devendo, após este 
período, ser realizada vistoria prévia mediante o pagamento de taxa, para 
que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará possa verificar a ve-
racidade das informações apresentadas pelo proprietário ou responsável 
e posterior emissão do auto de Vistoria do corpo de Bombeiros (aVcB).
art. 30.  o pedido de renovação do licenciamento do corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Pará pelo proprietário, responsável pelo uso ou res-
ponsável técnico deverá ser formulado via sistema de gerenciamento do 
corpo de Bombeiros, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias úteis do 
término da validade do documento de licenciamento.
Parágrafo único.  Em caso de descumprimento do caput deste artigo o pro-
prietário, responsável pelo uso ou responsável técnico incorrerá em multa 
prevista no inciso Vii do art. 70 da lei Estadual nº 9.234, de 2021.
Art. 31.  Toda edificação ou área de risco sujeita à fiscalização do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Pará deve renovar anualmente o licencia-
mento por meio da emissão do clcB.
§ 1°  Para renovação do licenciamento, o proprietário ou o responsável le-
gal deve declarar a integral manutenção das medidas de segurança contra 
incêndios e emergências e das características consignadas no licenciamen-
to do ano anterior, dispensada a vistoria técnica, sem prejuízo da fiscaliza-
ção pelo corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará a qualquer tempo.
§ 2°  Se após a emissão do licenciamento pelo Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado do Pará, no ato da fiscalização, forem constatadas irregularida-
des, o SSciE aplicará multa sumária, conforme alínea “a”, inciso ii do art. 
78, da lei Estadual nº 9.234, de 2021.

§ 3°  O licenciamento e a renovação do licenciamento da edificação ou área 
de risco ficam condicionados ao pagamento da taxa correspondente ao ato 
administrativo e das multas eventualmente aplicadas.
art. 32.  Será objeto de procedimento de invalidação o licenciamento ex-
pedido com base em dados falsos, erro das informações ou ausência dos 
requisitos que o fundamentaram.
art. 33.  a emissão do aVcB supre, por 12 (doze) meses, o licenciamento 
da edificação ou área de risco, devendo ser emitido o Certificado de Licen-
ciamento do corpo de Bombeiros (clcB) a partir do segundo ano, contado 
da emissão do auto de Vistoria de que trata este artigo.
Parágrafo único.  O ato de licenciamento válido deve ser fixado em local 
visível ao público e sua apresentação é obrigatória ao Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Pará no ato de fiscalização.
art. 34.  as assessorias militares poderão realizar o licenciamento da edi-
ficação ou área de risco dos órgãos governamentais nas quais estão esta-
belecidos, desde que obedeçam às seguintes condições:
 i - possuam habilitação pelo corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará 
na área de segurança contra incêndios e emergências;
ii - tenham o aval do centro de atividades Técnicas (caT); e
iii - que o procedimento esteja registrado no sistema de informação ge-
rencial do corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará.

seção Vii
do termo de autorização para adequação 

do corpo de Bombeiros (taacB)
art. 35. o corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará poderá celebrar 
compromisso de ajustamento de conduta às exigências legais, mediante 
Termo de autorização para adequação do corpo de Bombeiros, quanto à 
implementação de medidas de segurança contra incêndio e emergências.
art. 36.  a celebração do TaacB dependerá de requerimento do proprie-
tário ou responsável legal pela edificação ou área de risco ao Chefe do 
SSCIE de circunscrição no município da edificação ou área de risco, em 
que declare os motivos que o impossibilitem de cumprir dentro do prazo as 
exigências legais formuladas mediante notificação regular.
Art. 37.  É possível a emissão do TAACB antes da ação fiscalizatória do 
corpo de Bombeiros Militar, a requerimento do interessado, desde que ob-
servados os requisitos mínimos de segurança, conforme §3º do art. 42 
deste regulamento, e o projeto técnico aprovado pelo corpo de Bombeiros, 
quando exigível. 
§ 1º  caso não seja celebrado o TaacB em até 90 (noventa) dias da mani-
festação do interesse, quer pela falta de documentação necessária ou pela 
ausência dos requisitos mínimos, o corpo de Bombeiros Militar do Estado 
do Pará notificará o estabelecimento sobre a inviabilidade do TAACB e seus 
fundamentos, iniciando processo fiscalizatório.
§ 2º  a negativa de TaacB impede que seja formulado outro requerimento 
pelos mesmos fundamentos.
Art. 38.  Na constatação da infração na realização de fiscalização, o Corpo 
de Bombeiros Militar pode, tomar compromisso de ajustamento de condu-
ta, através do TaacB, desde que as medidas de segurança não possam ser 
sanadas dentro do prazo da notificação dada pelo vistoriador, tampouco 
com a prorrogação de 90 (noventa) dias solicitada pelo proprietário ou 
responsável legal pela edificação ou área de risco.
Parágrafo único.  caso o proprietário ou responsável pelo uso não atenda 
às condições do TaacB, cumprindo os seus termos, o corpo de Bombeiros 
Militar aplicará a penalidade competente, mediante o devido processo legal.
art. 39.  a elaboração, a análise, o aceite e o acompanhamento do TaacB 
compete à comissão a ser designada pelo corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Pará.
Art. 40.  Em caso de recusa em firmar o compromisso após requerimento, 
será retomado o curso do procedimento regular de fiscalização que o originou.
art. 41.  No caso de inviabilidade técnica para execução de medidas de 
segurança contra incêndio e emergências, inclusive instalação de equipa-
mentos, a unidade máxima do Serviço Técnico no corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Pará poderá designar Comissão Técnica, a fim de ana-
lisar e emitir parecer conclusivo acerca de solução técnica compensatória.
§ 1º  a análise e emissão de parecer será precedida de apresentação de estu-
do técnico elaborado por profissional habilitado, que justifique a inviabilidade 
técnica e aponte de forma objetiva a solução de caráter compensatório.
§ 2º  a comissão Técnica poderá propor, em complementação ao estudo 
técnico apresentado, outras medidas que julgar pertinentes à especificida-
de do caso analisado.
art. 42.  durante o tempo de vigência do TaacB será emitido o clcB infor-
mando que o estabelecimento ou edificação possui os requisitos mínimos 
de segurança, autorizando o funcionamento temporário da edificação. 
§ 1º  Quando a vigência prevista no caput deste artigo ultrapassar o prazo 
de 1 (um) ano, a cada ano deverá ser recolhida a taxa referente à renova-
ção do licenciamento.
§ 2º  o TaacB será equivalente ao licenciamento do corpo de Bombeiros para os 
efeitos legais, enquanto não for emitido o clcB previsto no caput deste artigo. 
§ 3º  os requisitos mínimos para a proteção da vida previsto no caput des-
te artigo, serão verificados através da vistoria técnica sendo considerado 
como requisitos mínimos:
i - iluminação de emergência;
ii - saídas de emergência;
iii - sinalização de emergência;
iV - controle de materiais de acabamento e revestimento para ocupações 
do grupo f6 (casas de shows, casas noturnas, boates e assemelhados); e
V - sistema de proteção por extintores.
§  4º  caso o objeto do TaacB inclua irregularidade relativa ao inciso ii do 
§ 3º deste artigo, quando se tratar de adequação de saída de emergência 
existente, inclusive a alteração do tipo de escada de emergência, instalação 
de nova escada de emergência, rampas ou elevadores de emergência, etc., 
poderá, excepcionalmente, ser dispensado o cumprimento integral deste 
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requisito mínimo, mediante parecer fundamentado da comissão Técnica.
§ 5º  Na hipótese do §4º deste artigo, o prazo máximo concedido não 
poderá ser superior a 12 (doze) meses, sem possibilidade de renovação.
art. 43. as multas arrecadadas pelo descumprimento do TaacB serão des-
tinadas ao fundo Especial do corpo de Bombeiros (fEBoM), na forma do 
art. 104, §3º, inciso ii, da lei Estadual nº 9.234, de 2021.
Parágrafo único.  a composição do cálculo da multa por descumprimento 
do TaacB está descrita no anexo único deste regulamento.

caPÍtULo Vi
da certiFicaÇÃo

Art. 44.  O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará exigirá a certifi-
cação ou outro mecanismo de avaliação da conformidade dos produtos e 
serviços voltados à segurança contra incêndio das edificações e áreas de 
risco, por meio de organismos de certificação acreditados pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (iNMETro), comprovando 
o atendimento às normas técnicas nacionais.
§ 1º  A exigência de certificação de produtos e serviços de segurança contra 
incêndio ocorrerá de forma gradativa, de acordo com ato normativo a ser 
expedido pelo corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, respeitando 
o desenvolvimento da conjuntura nacional com a existência de organismos 
de certificação e laboratórios de ensaio nacionais acreditados pelo INMETRO.
§ 2º  Poderão ser aceitos produtos e serviços certificados com base em 
normas técnicas e organismos de avaliação da conformidade internacio-
nalmente reconhecidos.

caPÍtULo Vii
da cLassiFicaÇÃo das ediFicaÇÕes e Áreas de risco e
do sisteMa GLoBaL de seGUraNÇa coNtra iNcÊNdio e 

eMerGÊNcias
Art. 45.  As edificações e áreas de risco serão classificadas em função das 
seguintes características:
i - ocupação e atividade econômica;
ii - área total construída e área de risco;
iii - altura;
iV - capacidade de público;
V - carga de incêndio; e
VI - riscos específicos.
Parágrafo único.  A classificação das edificações quanto à ocupação, altura 
e risco serão fixadas por meio de Instruções Técnicas.
Art. 46.  As edificações e áreas de risco serão dotadas, de acordo com os 
respectivos riscos e ocupações, dos seguintes elementos do Sistema Global 
de Segurança contra incêndio e Emergências:
i - restrição ao surgimento e à propagação de incêndio;
ii - controle de crescimento e supressão de incêndio;
iii - meios de aviso;
iV - facilidades no abandono;
V - acesso e facilidades para as operações de socorro;
Vi - proteção estrutural em situações de incêndio;
Vii - gerenciamento de riscos de incêndio;
Viii - controle de fumaça e gases; e
iX - controle de explosão.
§ 1°  o corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará poderá realizar in-
vestigação de incêndio e pesquisas científicas, com o objetivo de avaliar o 
desempenho dos elementos do Sistema Global de Segurança contra incên-
dios e Emergências previstos na legislação vigente da corporação.
§ 2°  Para cada elemento do Sistema Global de Segurança contra incên-
dios e Emergências haverá uma ou mais medidas de segurança contra in-
cêndios e emergências correspondentes, que são os sistemas de proteção 
adotados na edificação conforme art. 77 deste Regulamento. 
§ 3°  a descrição dos critérios e exigências das medidas de segurança con-
tra incêndios e emergências será objeto de regulamentação.

seção i
da restrição ao surgimento e à Propagação de incêndio

art. 47.  os objetivos do Sistema de restrição ao Surgimento e à Propa-
gação de incêndio são:
i - proteger e evitar a morte ou doenças das pessoas causadas pelo incên-
dio, enquanto escapam até um local seguro;
ii - fornecer proteção às operações do corpo de Bombeiros;
III - proteger outras edificações adjacentes dos efeitos do incêndio; e
iV - proteger o meio ambiente dos efeitos adversos do incêndio.
Art. 48.  O revestimento interior das edificações previstas neste Regula-
mento, tais como tetos, paredes, pisos e coberturas de material vegetal ou 
poliméricos, devem resistir à propagação de incêndio e limitar a geração 
de gases tóxicos, fumaça e calor a uma classificação apropriada baseada 
em instrução técnica sobre controle de Materiais de acabamento e reves-
timento (cMar).
art. 49.  Em hospitais, bem como em ambientes onde as pessoas têm pro-
blemas de restrição de mobilidade, assim como nos locais de reunião de 
público, tais como boates, casas de show e salões de eventos, o mobiliário 
e os artigos de decoração deverão ser de baixa inflamabilidade, comprova-
da por meio de certificação destes produtos.
Parágrafo único.  aplicam-se as mesmas exigências do caput deste artigo 
aos estabelecimentos que alugam artigos de decoração de eventos.
Art. 50.  As edificações e áreas de risco, baseadas em critérios previs-
tos em instrução Técnica, devem ser providas de compartimentação para 
evitar a propagação de fogo e fumaça para outros ambientes no mesmo 
pavimento, pavimentos superiores ou edificações adjacentes.
§ 1º  Nas edificações térreas, havendo compartimentação entre as ocu-
pações, as medidas de segurança contra incêndio e emergências do tipo 
chuveiros automáticos, controle de fumaça e compartimentação horizontal 
poderão ser determinadas em função de cada ocupação.
§ 2º  Nas edificações com mais de um pavimento, quando houver compar-
timentação entre as ocupações, as medidas de segurança contra incêndio 

e emergências do tipo controle de fumaça e compartimentação horizontal 
poderão ser determinadas em função de cada ocupação.

seção ii
do controle de crescimento e supressão de incêndio

art. 51.  o objetivo do Sistema de controle de crescimento e Supressão 
de incêndio é garantir que, caso haja desenvolvimento de um incêndio 
em uma edificação ou área de risco, este não venha a desenvolver-se tão 
rapidamente impedindo as pessoas de escaparem até um local seguro.
art. 52.  os sistemas automáticos de supressão de incêndio devem ser ins-
talados, independentemente dos critérios exigidos em instruções Técnicas:
i - quando os ocupantes não tiverem um tempo adequado, previsto em 
instrução Técnica, para alcançar um local seguro;
ii - nas ocupações de saúde, quando for improvável chegar a um local se-
guro devido à dificuldade de locomoção relacionado à deficiência, doença 
ou detenção legal mental ou física; e
iii - quando as ocupações de comércio varejista e atacadista de mercado-
rias em geral utilizarem altura de armazenamento de mercadorias superior 
a 3,70 (três vírgula setenta) metros na área de venda.
§ 1º  Em ocupações como museus, centro de documentos históricos, biblio-
tecas e assemelhados, é recomendável, nos compartimentos que possuam 
objetos de valor inestimável, o emprego de sistemas de supressão por gases.
§ 2º  É aceito o uso de gases comprovadamente inofensivos à saúde e proi-
bido o uso de Dióxido de Carbono (CO2) na presença de pessoas.

seção iii
dos Meios de aviso

art. 53.  o objetivo do Sistema dos Meios de aviso é proteger e evitar a 
morte ou doenças dos ocupantes causadas pelo incêndio, devido à falta de 
aviso em uma situação de emergência.
art. 54.  Um meio de aviso deve alertar os ocupantes para a situação de 
emergência em tempo adequado, previsto em instrução Técnica, para que 
cheguem até um local seguro.
§ 1º  Nas edificações com tombamento histórico que apresente dificulda-
des de manutenção, recomenda-se que o sistema de detecção e alarme 
de incêndio seja implantado com a alimentação dos sensores realizada por 
condutores elétricos.
§ 2º  Na hipótese do parágrafo anterior, quando não for possível executar a 
interligação dos componentes via condutores elétricos, admitir-se-á siste-
ma de sensores sem fio, desde que assegurada sua manutenção.

seção iV
das Facilidades no abandono

art. 55.  os objetivos do Sistema das facilidades no abandono são:
i - proteger e evitar a morte ou doenças dos ocupantes causadas pelo 
incêndio enquanto escapam até um local seguro; e
ii - facilitar as condições de acesso para as operações do corpo de Bom-
beiros Militar do Estado do Pará.
art. 56.  o número de saídas de emergência disponível para os ocupantes 
escaparem deve ser apropriado, levando em consideração:
I - a distância a percorrer do ponto mais desfavorável, da edificação ou 
área de risco, até o logradouro;
ii - o número de ocupantes;
iii - a carga de incêndio; e
iV - os sistemas de proteção contra incêndio instalados.
art. 57.  a saída de emergência deve:
i - ter dimensão adequada ao número de ocupantes;
ii - estar livre de obstáculos na direção do escape ou rota de fuga;
iii - ter comprimento apropriado à mobilidade dos ocupantes;
iV - ter resistência ao fogo apropriada ao tipo de ocupação;
V - ser de fácil visibilidade através de sinalização de emergência;
Vi - ser provida de sistema de iluminação com funcionamento ininterrupto, 
mesmo com a falta de energia elétrica;
Vii - ser provida de instalações apropriadas para limitar o ingresso de fu-
maça nas rotas de escape; e
Viii - haver complementação de sinais indicativos fotoluminescentes de 
emergência em nível do solo, para os locais de reunião de público fecha-
dos, como bares, clubes noturnos, discotecas e similares, assim como nas 
ocupações de saúde, como hospitais e clínicas com internação, devido à 
obstrução ocasionada pela fumaça.

seção V
da Proteção estrutural em situações de incêndio

art. 58.  os objetivos do Sistema de Proteção Estrutural em Situações de 
incêndio são:
I - possibilitar a saída dos ocupantes da edificação em condições de segu-
rança relacionadas à falha estrutural;
II - evitar ou minimizar danos à própria edificação, às outras adjacentes, à 
infraestrutura pública e ao meio ambiente; e
iii - garantir condições para o emprego de socorro público, no qual se 
permita o acesso operacional de viaturas, equipamentos e recursos huma-
nos, com tempo hábil para exercer as atividades de salvamento (pessoas 
retidas) e combate a incêndio (rescaldo e extinção).
Art. 59.  A proteção estrutural aplica-se a todas as edificações e áreas de 
risco dispostas nas tabelas de exigências estabelecidas em instrução Téc-
nica do corpo de Bombeiros sobre segurança estrutural.
art. 60.  Na ausência de norma nacional sobre dimensionamento de es-
truturas em situação de incêndio, adotar-se-á o eurocode em sua última 
edição ou norma similar reconhecida internacionalmente.

seção Vi
do Gerenciamento de risco de incêndio

art. 61.  o objetivo do Sistema de Gerenciamento de risco de incêndio 
é assegurar que as medidas de segurança contra incêndio e emergências 
instaladas nas edificações e áreas de risco sejam mantidas durante o uso e, 
nos casos de ações de plano de emergência, que sejam levadas a proteger 
os ocupantes.
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art. 62.  o gerenciamento de risco de incêndio deve ser implantado nas 
ocupações de saúde, de ensino, nas reuniões de público, nas ocupações 
comerciais e nas indústrias de alto risco, independentemente dos critérios 
exigidos em instruções Técnicas, sendo necessário ter procedimentos pré
-planejados para lidar com uma emergência de incêndio, incluindo:
i - ter pessoal treinado que possa lidar com a situação de emergência;
ii - ter cronograma de manutenção das medidas de segurança contra in-
cêndio e emergências;
iii - prestar assistência no abandono dos ocupantes; e
iV - orientar os serviços de bombeiros, na chegada da ocorrência.
Parágrafo único.  dependendo da ocupação, deverão ser treinados, conjun-
ta ou isoladamente, os usuários e a brigada de incêndio.
art. 63.  a provisão de gerenciamento de risco de incêndio deve ser consi-
derada durante a fase de elaboração do projeto de segurança contra incên-
dio e deverá estar disponível, quando a edificação for ocupada.
Art. 64.  Nas edificações e áreas de risco, previstas em Instrução Técnica, 
que requeiram gerenciamento de risco com simulado de incêndio, é neces-
sário organizar de forma regular e anterior à renovação do licenciamento 
do corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, bem como simulados da 
brigada de incêndio local, juntamente com a Unidade do corpo de Bom-
beiros mais próxima.
art. 65.  o gerenciamento de risco de incêndio deve conter planos para li-
dar com ações detalhadas de emergência e responsabilidades do gestor de 
segurança e dos demais componentes do plano, procedimentos de abando-
no, provisão de controle do incêndio e a assistência que deve ser dada na 
chegada do corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará.

 seção Vii
do acesso e Facilidades para as operações de socorro

art. 66.  o objetivo do Sistema de acesso e facilidades para as operações 
de Socorro é que a edificação ou a área de risco seja projetada e construída 
de modo a facilitar as ações do corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Pará, na proteção da vida e do patrimônio.
art. 67.  os requisitos do Sistema de acesso e facilidades para as opera-
ções de Socorro serão atendidos se:
I - houver meios suficientes de acesso externo da edificação para permitir 
que viaturas e equipamentos de combate ao incêndio possam ser utilizados 
de forma eficaz nas proximidades da edificação;
II - a edificação possuir ou existir nas proximidades desta equipamentos de 
combate a incêndios e reserva de água, privados ou públicos, suficientes 
e manutenidos para auxiliar o corpo de Bombeiros durante o sinistro; e
III - a localidade possuir rede pública de hidrantes suficientes e manute-
nidos para auxiliar no abastecimento de viaturas do corpo de Bombeiros 
durante o sinistro.
Art. 68.  A rede de abastecimento d’água do Estado fica à disposição do 
corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará para os serviços de extinção 
de incêndios e a rede pública de hidrantes urbanos poderá ser utilizada 
pela corporação e pela concessionária de serviços de abastecimento de 
água e tratamento de esgoto da localidade.
art. 69.  Quando houver necessidade, poderão ser utilizadas, além dos hi-
drantes urbanos e privados, quaisquer outras fontes disponíveis tais como 
piscinas ou depósitos de água, públicos e particulares.

seção Viii
do controle de Fumaça e Gases

art. 70.  os objetivos do Sistema de controle de fumaça e Gases são:
I - manter um ambiente seguro dentro da edificação durante o tempo ne-
cessário previsto em instrução Técnica, para o abandono do local sinistra-
do, evitando os perigos da intoxicação e falta de visibilidade pela fumaça;
ii - controlar e reduzir a propagação de gases quentes e fumaça entre 
a área incendiada e áreas adjacentes, baixando a temperatura interna e 
limitando a propagação do incêndio;
iii - prever condições dentro e fora da área incendiada que auxiliarão nas 
operações de busca e resgate de pessoas; e
IV - garantir que a edificação esteja equipada com meios adequados de ventila-
ção para tiragem de calor e fumaça do incêndio de forma natural ou mecânica.
art. 71.  os requisitos do Sistema de controle de fumaça e Gases serão 
estabelecidos por meio de Instrução Técnica para edificações que possuem 
átrios, halls, subsolos, espaços amplos e rotas horizontais.

seção iX
do controle de explosão

art. 72.  os objetivos do Sistema de controle de Explosão são:
i - proteger e evitar trauma em pessoas causadas por explosão de artefa-
tos pirotécnicos;
II - manter distâncias necessárias de segurança para a realização de espe-
táculos pirotécnicos; e
III - proteger outras edificações adjacentes dos efeitos da explosão de 
artefatos pirotécnicos.
art. 73.  os requisitos do sistema de controle de explosão serão atendidos 
por meio de instrução Técnica, a qual terá, no mínimo, critérios de:
I - controle da quantidade de fogos e distância de segurança do público;
ii - controle do tempo de queima do espetáculo pirotécnico; e
iii - exigência de formalidades a serem observadas quanto à habilitação do 
profissional empenhado na realização do espetáculo.
art. 74.  o local de apresentação do espetáculo pirotécnico deve:
i - ter dimensão adequada à quantidade de fogos a ser utilizada;
ii - não servir como obstáculo na direção do escape ou rota de fuga do 
público em caso de emergência;
iii - ser de fácil visibilidade por meio de sinalização de emergência; e
iV - ser provido de sistema de proteção por extintores, de acordo com a 
quantidade de fogos a ser utilizada.
art. 75.  a realização de espetáculos pirotécnicos de qualquer porte ou 
natureza somente poderá ser procedida após requerimento formal do res-
ponsável ou do promotor do evento e mediante autorização concedida pela 

Polícia civil do Estado do Pará, bem como na legislação do corpo de Bom-
beiros Militar do Estado do Pará.
art. 76.  os espetáculos pirotécnicos deverão ser planejados e acompanha-
dos por profissional devidamente capacitado, observando-se os critérios da 
Instrução Técnica específica.
Parágrafo único.  O uso de fogos no interior de edificações deve ser fei-
to utilizando-se artefatos pirotécnicos para ambiente fechado, conhecidos 
como fogos indoor devidamente autorizados pelo corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Pará.

caPÍtULo Viii
das Medidas de seGUraNÇa coNtra iNcÊNdio e 

eMerGÊNcias
art. 77.  constituem medidas de segurança contra incêndio e emergên-
cias de cada elemento do Sistema Global de Segurança contra incêndio e 
Emergências:
i - restrição ao surgimento e à propagação de incêndio:
a) compartimentação horizontal e compartimentação vertical;
b) controle de materiais de acabamento e de revestimento (cMar);
c) separação entre edificações (isolamento de risco);
d) carga de incêndio das edificações; e
e) sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPda);
ii - controle de crescimento e supressão de incêndio:
a) sistema de proteção por extintores de incêndio;
b) sistema de hidrantes e mangotinhos para combate a incêndio;
c) sistemas de chuveiros automáticos;
d) sistemas fixos de gás para combate a incêndio;
e) sistema de resfriamento para líquidos e gases inflamáveis e combustíveis; e
f) sistemas de proteção por espuma;
iii - meios de aviso:
a) sistema de detecção automática de incêndio; e
b) sistema de alarmes de incêndio;
iV - facilidades no abandono:
a) saídas de emergência;
b) elevadores de emergência;
c) iluminação de emergência; e
d) sinalização de emergência;
V - acesso e facilidades para as operações de socorro:
a) hidrante público;
b) acesso de viaturas nas edificações e áreas de risco; e
c) heliponto e heliporto;
Vi - proteção estrutural em situações de incêndio:
a) resistência ao fogo dos elementos de construção; e
b) cobertura de sapê, piaçava e similares;
Vii - gerenciamento de riscos de incêndio:
a) brigadas de incêndio;
b) programa de segurança contra incêndio e emergência;
c) plano de emergência contra incêndio;
Viii - controle de fumaça e gases:
a) sistema de controle de fumaça;
iX - controle de explosão:
a) fogos de artifício: espetáculos pirotécnicos; e
b) armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis.
art. 78.  Equiparam-se às medidas de segurança contra incêndio e emer-
gências as exigências contidas nas instruções técnicas para condições e 
riscos específicos para fins de fiscalização.
art. 79.  Para a execução e implantação das medidas de segurança con-
tra incêndio e emergências, as edificações e áreas de risco, existentes ou 
construídas, devem atender às exigências previstas nas instruções Técni-
cas do corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará.
Art. 80.  Para as edificações novas e as edificações já existentes, inclusi-
ve as tombadas pelo patrimônio histórico, o responsável técnico poderá 
adotar medidas alternativas de segurança contra incêndios baseadas no 
desempenho por meio de métodos computacionais avançados ou métodos 
de avaliação de incêndios com base no desempenho da edificação, visando 
a embasar tecnicamente sua decisão na adoção de medidas alternativas no 
lugar das atuais medidas de segurança contra incêndios e emergências pre-
vistas nas normas vigentes do corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará.
art. 81.  a impossibilidade técnica de execução de uma medida de segu-
rança contra incêndio e emergências não impede a exigência, por parte 
do corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, de outras medidas de 
mesma natureza que possam reduzir a condição de risco, suprindo a ação 
protetora daquela exigida.

caPÍtULo iX
das coMissÕes tÉcNicas

seção i
da comissão técnica (ct)

Art. 82.  A Comissão Técnica (CT) será nomeada por ato do oficial supe-
rior responsável pela unidade máxima do Serviço de Segurança contra 
incêndios e Emergências, e será formada por no mínimo 3 (três) militares 
qualificados em segurança contra incêndio e emergências. 
§ 1º  Para cada organização Bombeiro Militar que possua o SSciE poderá 
ser nomeada uma comissão Técnica.
§ 2º  os membros, caso necessário, poderão ser compostos por militares 
qualificados em segurança contra incêndio e emergências de outras Orga-
nizações Bombeiro Militar.   
§ 3º  À comissão Técnica compete:
i - analisar e emitir pareceres relativos aos casos que necessitem de so-
luções técnicas complexas que venham a substituir medidas de segurança 
contra incêndios e emergências ou que apresentem dúvidas quanto às exi-
gências previstas neste regulamento;
ii - julgar as defesas apresentadas contra a decisão do SSciE que impuser 
penalidade relacionada ao não cumprimento das medidas de segurança;
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iii - avaliar os casos de solicitação para ajustamento das medidas de segu-
rança contra incêndios e emergências através do TaacB;
IV - analisar e emitir parecer acerca de solução técnica compensatória, 
no caso de inviabilidade técnica para execução de medidas de segurança 
contra incêndios e emergências;
V - analisar e emitir parecer quando houver discordância do requerente em 
relação às não conformidades verificadas na análise técnica; e
Vi - emitir parecer para análise de recurso nos processos de regularização 
das edificações ou áreas de risco. 
§ 4º  compete à comissão Técnica do SSciE  do comando de operações de 
Bombeiros  o descrito no inciso Vi do §3º deste artigo, desempenhada para 
atuar no assessoramento técnico em grau recursal na análise das decisões 
proferidas pelo comandante do comando de operações de bombeiros, con-
forme §1º do art. 122 deste decreto.

seção ii
da comissão técnica especial (cte)

art. 83.  a comissão Técnica Especial (cTE) será nomeada por ato do 
comandante Geral do corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, presi-
dida pelo oficial superior responsável pela unidade máxima do Serviço de Se-
gurança contra Incêndios e Emergências, e será composta por Oficiais Bom-
beiros Militares qualificados em segurança contra incêndio e emergências.
Parágrafo único.  A CTE poderá ter, em sua composição, profissionais téc-
nicos habilitados, além dos bombeiros militares qualificados em segurança 
contra incêndio e emergências, quando a complexidade da matéria a ser 
discutida e decidida assim o exigir.
art. 84.  compete à comissão Técnica Especial:
i - avaliar a execução das normas previstas neste decreto e os eventuais 
problemas ocorridos em sua aplicação;
ii - apresentar propostas de alteração da legislação de segurança contra 
incêndio e emergências;
iii - propor e estabelecer normas complementares e emitir pareceres, re-
gulamentando as medidas de segurança contra incêndio e emergências, 
para a efetiva execução dos objetivos previstos neste regulamento; e
iV - pronunciar-se sobre os casos omissos na legislação de segurança con-
tra incêndio e emergências, bem como sobre os casos extraordinários de 
processos de licenciamento.

caPÍtULo X
das iNstaLaÇÕes teMPorÁrias

art. 85.  as instalações temporárias deverão ser regularizadas junto ao corpo 
de Bombeiros Militar do Estado do Pará, antes do início do evento objeto de 
fiscalização, observados os prazos estabelecidos em instrução técnica.
Parágrafo único.  As instalações temporárias situadas no interior de edifi-
cação permanente deverão possuir controle próprio de acesso de público, 
sendo obrigatória, ainda, a regularização prévia da edificação permanente.

caPÍtULo Xi
do trataMeNto aos Locais de reUNiÃo de PÚBLico

Art. 86.  São considerados locais de reunião de público, para fins de contro-
le e fiscalização, todos aqueles fechados ou ao ar livre, sob a administração 
pública ou privada, com entrada paga ou não, destinados ao entretenimen-
to de qualquer natureza, tais como recreio, culto religioso, reuniões cívicas, 
reuniões políticas ou prática de esportes, que reúna público.
Art. 87.  O funcionamento das edificações e a realização de qualquer even-
to nos locais referidos no art. 86 deste regulamento dependerão de prévia 
autorização, por meio da emissão de licenciamento, do SSciE do corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Pará, conforme previsto no art. 4º da lei 
federal nº 13.425, de 2017.
Parágrafo único.  o licenciamento do corpo de Bombeiros Militar do Estado 
do Pará de que trata este artigo será emitido obrigatoriamente com refe-
rência à lotação máxima possível e deverá constar também no alvará para 
localização e funcionamento, emitido pelo Poder Público Municipal.
Art. 88.  Os eventos nos locais de reunião de público serão classificados 
em níveis de risco aos espectadores, considerando a atividade desenvolvida, 
o público estimado, as características específicas do evento, as características 
específicas do local (edificações, áreas de risco e estruturas), além de garantir 
as condições mínimas de segurança contra incêndio e emergências.
art. 89.  a proteção contra ruídos e demais disposições cabíveis ao de-
senvolvimento da atividade de reunião de público deverão observar o fiel 
cumprimento das legislações municipais aplicáveis, sem negligenciar ou se 
opor à boa técnica, no que diz respeito à instalação ou uso dos materiais 
de prevenção e combate a incêndios, em especial ao controle de materiais 
de acabamento, de revestimento, de acústica e afins.
art. 90.  Nos locais de reunião de público previstos neste capítulo, é de 
responsabilidade do proprietário ou responsável pelo uso, bem como do 
usuário promotor do evento, a qualquer título:
i - além de atender as exigências de medidas de segurança contra incêndio 
e emergências, é obrigatória a orientação aos frequentadores no caso de 
acidentes, explosões e incêndios, na forma de:
a) impressos, através de planta de emergência de material fotolumines-
cente, nele assinalada a posição onde se encontra o observador; e
b) chamada oral, através de gravação ou ao vivo pelo apresentador do 
evento, reunião, exposição ou espetáculo, utilizando-se o sistema de som 
do estabelecimento ou da infraestrutura local; ou
c) filme de curta metragem, através de redação, de planta baixa ou de 
croquis, podendo ser animado ou não e com, no mínimo, 30 (trinta) se-
gundos de duração.
ii - manter durante o funcionamento pessoa idônea que os represente, 
para receber avisos, notificações ou autos emitidos pela fiscalização do 
corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, bem como responder pela 
observância deste Regulamento;
iii - não executar, sob qualquer pretexto, a venda de ingressos ou permitir 
o acesso de pessoas sem o devido controle, excedendo a lotação do local;

iV - disponibilizar, de forma destacada, o documento de licenciamento do 
corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, quando da divulgação do 
evento no sítio eletrônico na rede mundial de computadores, na forma do 
§ 2º do art. 10 da lei federal nº 13.425, de 2017; e
V - manter em seus estabelecimentos, devidamente uniformizados ou fa-
cilmente identificados, porteiros e brigadistas, quando exigidos em Instru-
ção Técnica do corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará.
art. 91.  além das medidas de segurança contra incêndio e emergências 
previstas neste regulamento, o corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Pará poderá determinar outras medidas, tais como incremento dos dispo-
sitivos fixos e móveis de proteção contra incêndio, medidas de orientação 
do público, modificação nos sistemas de saída, sinalização e iluminação de 
emergência e aporte de equipes de brigadas de incêndio e/ou atendimento 
pré-hospitalar, que, a seu critério, julgar convenientes à manutenção da 
segurança, da ordem, da proteção civil, do respeito à sociedade e aos bons 
costumes a serem adotadas, antes, durante e/ou após os eventos.
art. 92.  o corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará deverá disponi-
bilizar na rede mundial de computadores a relação dos estabelecimentos 
autorizados ao funcionamento, informando as datas de emissão, venci-
mento, nome do responsável técnico quando necessário, data da última 
fiscalização, requisitos de funcionamento e da capacidade de lotação do 
estabelecimento, de acordo com o disposto na lei federal nº 12.527, de 
18 de novembro de 2011, e no art. 10 da lei federal nº 13.425, de 2017.
Art. 93.  As empresas e profissionais responsáveis pela promoção de shows 
e eventos, em todo o Estado do Pará, deverão possuir cadastramento junto 
ao corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará.
art. 94.  caberá ao corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará a regu-
lamentação deste capítulo, por meio das publicações técnicas necessárias, 
normas e procedimentos, e ainda, organizar a operacionalidade das ativi-
dades de controle e fiscalização de edificações de reunião de público em 
âmbito estadual.

caPÍtULo Xii
das saNÇÕes adMiNistratiVas

art. 95.  o corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, no exercício da 
fiscalização que lhe compete, poderá aplicar as seguintes penalidades, de 
forma cumulada ou não, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, 
bem como a recorribilidade das decisões, na forma da lei:
i - advertência;
ii - multa;
iii - cassação do licenciamento; e
iV - suspensão do cadastramento.
Parágrafo único.  Se houver, simultaneamente, duas ou mais infrações constan-
tes no art. 70 da lei Estadual nº 9.234, de 2021, a penalidade será cumulativa.
art. 96.  as sanções administrativas deverão ser aplicadas pelos militares 
do corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará gradativamente, salvo em 
caso de multa aplicada sumariamente ou de interdição.
Parágrafo único.  Para imposição e gradação da penalidade previsto no 
caput do artigo, a autoridade competente observará:
i - a gravidade do fato tendo em vista os motivos da infração, as consequ-
ências para segurança das pessoas, para os bens e para o meio ambiente; e
II - os antecedentes do infrator para configurar, ou não, reincidência.
art. 97.  compete, de forma concorrente, aos comandantes ou subcoman-
dantes de unidades ou subunidades operacionais a aplicação das sanções 
administrativas previstas no art. 95 deste decreto, na sua área de atuação, 
e ao chefe do centro de atividades Técnicas a aplicação das sanções em 
todo o Estado do Pará.

seção i
da advertência

art. 98.  a advertência constitui-se na menor penalidade aplicada pelo não 
cumprimento das exigências deste Regulamento e do Código Estadual de 
Segurança contra incêndios e Emergências (coSciE) e exige que a anor-
malidade seja sanada dentro do prazo dado pelo vistoriador. 
art. 99.  a advertência será aplicada na primeira vistoria, constatado o 
descumprimento das exigências das medidas de segurança contra incêndio 
e emergências.
art. 100.  da advertência expedida caberá o direito de defesa em 30 (trin-
ta) dias úteis contados da autuação.

seção ii
da multa

Art. 101.  Decorrido o prazo 60 (sessenta) dias após a formalização da 
advertência, persistindo a conduta infracional, e sem que haja solução das 
pendências por parte do proprietário, responsável pelo uso ou responsável 
técnico, inexistindo defesa ou recurso interposto, previsto no art. 100 des-
te decreto, será lavrado auto de infração pelo corpo de Bombeiros Militar 
do Estado do Pará, do qual será dada ciência ao autuado, garantidos o 
contraditório e a ampla defesa.
§ 1º  o auto de infração descreve o caráter punitivo da multa e deve conter:
I - dados da edificação ou área de risco;
ii - dados do proprietário ou responsável pelo uso;
iii - natureza das infrações cometidas (leve, média, grave e gravíssima);
iV - valor da multa aplicada;
V - prazo de 30 (trinta) dias para pagamento da guia daE;
VI - identificação do bombeiro militar que efetuou a autuação;
Vii - prazo de 30 (trinta) dias úteis para regularização; e
Viii - prazo de 30 (trinta) dias úteis para defesa.
§ 2º  ao término do prazo de que trata o inciso Vii do § 1º deste artigo, 
se não houver defesa ou recurso e não comprovado o cumprimento das 
exigências formuladas, será emitida multa correspondente ao dobro da 
primeira multa.
§ 3º  admite-se, dentro do prazo previsto no inciso Vii do § 1º deste ar-
tigo, o pagamento de 10% (dez por cento) do valor da multa cominada, 
mediante a declaração válida do saneamento das irregularidades.
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§ 4º  O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará poderá verificar a 
veracidade da declaração a que se refere o § 3º deste artigo, em até 12 
(doze) meses, contados da data do pagamento, mediante fiscalização.
§ 5°  Se na fiscalização prevista no § 4° deste artigo for identificado o não 
cumprimento das exigências, será cobrada a integralização do pagamento 
da multa e retomado o procedimento que a originou, conforme o disposto 
no § 2° deste artigo.
§ 6º  a multa será levada ao conhecimento do interessado por meio da 
notificação descrita no art. 17 deste Regulamento.
§ 7º  Quando a entrega do auto de infração necessitar ser realizada de 
forma presencial, pode ser solicitado acompanhamento de força policial, 
se julgar necessário.
§ 8º  Havendo recusa no recebimento do auto de infração pelo responsável 
do imóvel, o Bombeiro Militar certificará no verso a recusa de recebimento, 
colhendo a assinatura de duas testemunhas.
art. 102.  Para a restituição de multa ou taxas recolhidas indevidamente, ou 
em valor maior que o devido, o solicitante, de posse da declaração emitida 
pelo Serviço de Segurança contra incêndios e Emergências local, deve re-
querer a restituição, por meio de processo eletrônico, diretamente ao fEBoM.
Parágrafo único.  o processo para restituição de multa ou de taxas recolhi-
das indevidamente deve ser regulamentado por meio de instrução técnica.
Art. 103.  Decorrido o prazo fixado para quitação da multa sem que tenha 
sido efetuado o respectivo pagamento ou que tenha sido interposto recur-
so, considera-se constituído o crédito não-tributário, devendo os autos se-
rem encaminhados para inscrição em dívida ativa à Secretaria da fazenda 
do Estado do Pará, na forma prevista em regulamento.

seção iii
da multa sumária 

art. 104.  a multa sumária é aquela cuja aplicação independe da prévia ad-
vertência e será aplicada com emissão direta do auto de infração descrito 
no § 1º do art. 101 deste Regulamento, nas seguintes hipóteses: 
I - quando verificadas irregularidades, no ato da fiscalização, nas edifi-
cações ou áreas de risco com processo de segurança contra incêndios e 
emergências finalizado, aprovado e com licenciamento válido no Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Pará;
ii - por denúncia de infração gravíssima prevista no inciso iV do art. 69 
do Código Estadual de Segurança contra Incêndios e Emergências, inde-
pendentemente de o local estar regular com o corpo de Bombeiros Militar, 
mediante comprovação do vistoriador no momento da fiscalização; e
iii - quando constatado o início de obra que necessite de análise técnica 
do processo de segurança contra incêndios e emergências sem a devida 
aprovação do corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, incorrendo em 
infração grave prevista no inciso Xi do art. 70, sem prejuízo da aplicação 
da medida acautelatória de embargo, prevista no art. 92, ambos do Código 
Estadual de Segurança contra incêndios e Emergências.
§ 1º  Para melhor instruir o processo de constatação de irregularidades 
para aplicação da multa sumária, o vistoriador deverá apresentar ao SSciE 
ao qual pertence relatório de vistoria com descrições e imagens, das irre-
gularidades por ele observadas.
§ 2º  a multa sumária será levada ao conhecimento do interessado por 
meio da notificação descrita no art. 17 deste Regulamento.

seção iV
da cassação do licenciamento

art. 105.  o licenciamento no corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará 
perderá sua eficácia mediante a cassação, nas seguintes hipóteses:
i - de descumprimento das obrigações impostas por lei de instalar as me-
didas de segurança contra incêndios e emergências na edificação ou área 
de risco; e/ou
II - de perda de eficácia de informações, documentos ou atos que tenham 
servido de fundamento à licença, em razão de alterações físicas ou de uti-
lização, ocorridas na edificação ou área de risco em relação às condições 
anteriores, aceitas pelo corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará; e
iii - quando da aplicação da sanção administrativa de multa dobrada, na 
forma do §2º do art. 77 da lei Estadual nº 9.234, de 2021.
Parágrafo único.  a cassação do licenciamento no corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Pará deverá ser comunicada à prefeitura municipal da 
localidade e aos demais órgãos de fiscalização que requeiram em seus atos 
de liberação o licenciamento da corporação.
art. 106.  o licenciamento pode ser cassado a qualquer tempo quando o 
Projeto Técnico for anulado ou quando houver alterações na ocupação e 
nas medidas de segurança contra incêndio e emergências que venham a 
diminuir as condições de segurança da edificação ou área de risco.
art. 107.  o processo administrativo de cassação será instaurado pelo SS-
ciE que emitiu o licenciamento, devendo ser observados os procedimentos 
previstos em Instrução Técnica específica.

seção V
da suspensão do cadastramento

Art. 108.  A constatação de irregularidades de profissionais e empresas 
cadastrados, previstos nos incisos ii e iii do art. 70 da lei Estadual nº 
9.234, de 2021, será objeto de advertência por parte do corpo de Bombei-
ros Militar do Estado do Pará, onde serão descritos os itens notificados para 
cumprimento das exigências.
art. 109.  o cadastramento no corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Pará perderá sua eficácia mediante a suspensão, nas seguintes hipóteses:
i - quando da ocorrência de uma segunda advertência, pelo prazo máximo 
de 6 (seis) meses;
II - pela não revalidação do Certificado de Cadastramento;
iii - pelo descumprimento da obrigatoriedade no recolhimento das taxas de 
Anotação de Responsabilidade Profissional dentro do prazo estabelecido; e/ou
IV - estar com o licenciamento da edificação fora da validade.
Parágrafo único.  a suspensão do cadastramento impedirá a pessoa física 
ou jurídica de desenvolver as atividades pelo período de 120 (cento e vin-
te) dias, independentemente da correção das irregularidades.

art. 110.  caso o período de suspensão coincida com a data do término de 
validade do Certificado de Cadastramento, será considerado cancelado o 
referido cadastramento.
Parágrafo único.  ocorrendo o cancelamento do cadastro a pessoa física ou 
jurídica poderá solicitar novo cadastramento, desde que sejam sanadas to-
das as irregularidades constatadas na notificação que motivou a suspensão 
e cumpridas as exigências estabelecidas.

caPÍtULo Xiii
das Medidas acaUteLatÓrias

art. 111.  Quando constatado risco iminente à vida e à saúde, o corpo 
de Bombeiros Militar do Estado do Pará deverá adotar imediatamente as 
seguintes medidas acautelatórias:
i - suspensão temporária das atividades ou evento;
II - interdição parcial ou total da edificação ou área de risco; ou
iii - embargo parcial ou total de local de construção ou reforma.
§ 1°  Compete ao oficial de serviço, na sua área de atuação, a aplicação das 
medidas acautelatórias previstas nos incisos I e II deste artigo e, na sua 
ausência, ao chefe da guarnição de serviço da Unidade de Bombeiro Militar 
do local, uma vez constatado o risco iminente à vida e à saúde.
§ 2º  A aplicação das medidas acautelatórias pelo oficial de serviço ou pelo 
chefe da guarnição de serviço previstas no § 1° deste artigo serão objeto 
de regulamentação.

seção i
da suspensão temporária das atividades ou evento

Art. 112.  Aplica-se a medida acautelatória de suspensão temporária das 
atividades ou evento por um período de 48 (quarenta e oito) horas, quando 
for constatada risco iminente à vida e à saúde devido a extrapolação da capa-
cidade de público fixada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará.
§ 1°  O saneamento da capacidade de público excedida no ato da fiscali-
zação, não implicará o imediato funcionamento de qualquer atividade na 
edificação ou área de risco.
§ 2º  decorrido o período de suspensão temporária previsto no caput des-
te artigo, a edificação ou área de risco fica liberada para funcionamento, 
sem prejuízo da aplicação da penalidade correspondente.
art. 113.  a penalidade de suspensão temporária das atividades ou evento 
por 48 (quarenta e oito) horas prevista no art. 112 ensejará a interdição 
total da edificação ou área de risco em caso de reincidência.
§ 1°  Havendo  reincidência na medida acautelatória de suspensão por ca-
pacidade de público excedida, a edificação ou área de risco fica interditada 
por um período de 15 (quinze) dias para funcionamento.
§ 2º  o saneamento da irregularidade referente à capacidade de público, 
de que trata o §1º do caput deste artigo, não implica o imediato funciona-
mento de qualquer atividade na edificação ou área de risco.
§ 3º  a cada reincidência da infração relativa à capacidade de público, será 
aplicada interdição por período correspondente ao dobro daquele aplicado 
na infração anterior.
§ 4º  Após dois anos da aplicação da medida acautelatória, as infrações 
deixam de ser consideradas para fins de reincidência.
Art. 114.  A extrapolação de capacidade de público fixada pelo Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Pará pode configurar infração penal, por 
se tratar de serviço com alto grau de periculosidade na edificação ou área 
de risco, conforme previsto no art. 65 da lei federal n° 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, independentemente de outras irregularidades que pos-
sam ensejar responsabilidades civil, administrativa ou penal.

seção ii
da interdição parcial ou total

Art. 115.  Aplica-se cautelarmente a interdição total ou parcial de edifica-
ção ou área de risco quando for constatada qualquer das hipóteses de risco 
iminente à vida e à saúde:
i - obstrução das saídas de emergência;
ii - inexistência de saídas de emergência ou em inconformidade com a 
normatização do corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará;
iii - irregularidades na sinalização das saídas de emergência;
iV - irregularidades na iluminação de emergência relacionadas às saídas 
de emergência;
V - iminência de colapso estrutural;
VI - não observância de critérios de segurança durante a realização de 
espetáculos pirotécnicos; 
VII - não observância de critérios de segurança, durante o evento em ins-
talações temporárias; e/ou
Viii - quando inexistirem medidas de segurança contra incêndios e emer-
gências na edificação ou área de risco.
Parágrafo único.  a interdição se restringe aos locais ou às áreas em que 
efetivamente caracteriza o descrito nos incisos deste artigo, não alcançan-
do demais locais ou áreas de risco que estejam em conformidade com as 
medidas de segurança contra incêndio e emergências.
Art. 116.  A interdição da edificação ou área de risco resulta na suspensão 
imediata do funcionamento de qualquer atividade na área interditada até o 
saneamento das hipóteses de risco iminente à vida e à saúde previstas no 
art. 115 que resultaram na aplicação da medida ou provimento do recurso 
interposto pelo interessado.
Parágrafo único.  O proprietário ou responsável pelo uso da edificação ou 
área de risco será comunicado da interdição por meio idôneo previsto em 
regulamento.

seção iii
do embargo

Art. 117.  A medida acautelatória de embargo de edificação ou área de 
risco será aplicada quando a construção ou reforma não for executada de 
acordo com a legislação de segurança contra incêndios e emergências do 
Estado do Pará ou expuser as pessoas ou outras edificações a perigo.
§ 1º  a construção prevista no caput deste artigo não se resume a es-
truturas permanentes da construção civil, mas também à instalação de 
estruturas temporárias.
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§ 2°  o embargo determina que a evolução da área embargada deve cessar 
imediatamente.
Art. 118.  O embargo é efetuado independente de prévia notificação quan-
do iniciada:
I - construção, reforma ou alteração da edificação ou área de risco, sem 
aprovação do PSciE;
II - construção, reforma ou alteração da edificação ou área de risco em 
desacordo com o projeto técnico;
iii - obra ou construção com risco iminente de dano às pessoas; ou
IV - obra ou construção com risco iminente de dano aos imóveis adjacentes.
art. 119.  o embargo se restringe aos locais ou às áreas em que efetiva-
mente caracteriza o descrito no art. 118, não alcançando demais locais ou 
áreas não relacionadas com a medida acautelatória.

caPÍtULo XiV
da deFesa e do recUrso

Art. 120.  O responsável pela edificação ou área de risco deverá apresentar 
defesa via sistema de gerenciamento do corpo de Bombeiros, devidamente 
fundamentada, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, caso discorde das não 
conformidades elencadas ou penalidades aplicadas.
§ 1º  A defesa deverá ser apreciada, em primeira instância, por Comissão Técnica.
§ 2º  Até a decisão sobre a defesa, ficará suspenso o prazo estabelecido 
na advertência.
art. 121.  caberá à comissão Técnica acatar ou não, mediante decisão 
fundamentada, os termos da defesa apresentada, levando-se em conside-
ração, para tanto, os aspectos técnicos e legais da matéria.
Parágrafo único.  Para melhor instruir o processo e auxiliar no exame da 
defesa, a comissão Técnica poderá determinar a realização de diligências, 
bem como solicitar ao interessado que junte ao processo outros documen-
tos indispensáveis à verificação dos fatos.
Art. 122.  Caso o responsável pela edificação ou área de risco discorde do 
indeferimento de defesa, poderá interpor recurso, via sistema de gerencia-
mento do corpo de Bombeiros, no prazo de 30 (trinta) dias úteis endere-
çado ao comandante do comando de operações de Bombeiros (coB’s) da 
região do Estado em que foi aplicada a penalidade ou a medida acautela-
tória, que o julgará em última instância.
§ 1º  o julgamento do recurso previsto no caput deste artigo poderá ter a as-
sistência da comissão Técnica da SSciE do coB através da emissão de parecer.
§ 2º  cabe ao responsável o acesso ao sistema de gerenciamento do corpo 
de Bombeiros para consulta dos documentos complementares do auto de 
infração, o controle do prazo para a interposição de defesa ou recurso e o 
conhecimento da decisão de primeira e última instância.  
§ 3º  Quando não houver a efetivação e implantação do comando de ope-
rações de Bombeiros na região, caberá ao chefe do centro de atividades 
Técnicas o julgamento em última instância.
art. 123.  o recurso, sempre que admitido, gera efeito suspensivo quanto 
ao pagamento da multa e reinicia o processo de fiscalização, sem novo 
ônus para o solicitante, desde que esteja ainda no prazo de 12 (doze) me-
ses do pagamento da taxa correspondente.
art. 124.  É vedada a admissibilidade do recurso nos seguintes casos:
i - quando deixar de atender aos requisitos para sua interposição;
ii - interposto extemporaneamente ao prazo;
iii - interposto por pessoa que não tenha legitimidade; ou
iV - interposto perante autoridade que não seja competente para apreciá-lo.

caPÍtULo XV
do trataMeNto Às MicroeMPresas, eMPresas de PeQUeNo 

Porte e dos MicroeMPreeNdedores iNdiVidUais 
e da disPeNsa de reGULariZaÇÃo

seção i
do tratamento às microempresas, às empresas de pequeno porte 

e os microempreendedores individuais
art. 125.  as microempresas, as empresas de pequeno porte e os micro-
empreendedores individuais, nos termos das legislações pertinentes, terão 
tratamento simplificado para regularização das edificações, visando à ce-
leridade no licenciamento.
art. 126.  o licenciamento ou autorização de funcionamento para micro-
empresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais 
será emitida automática e eletronicamente, por meio de auto de conformi-
dade de Processo Simplificado (ACPS), mediante o cumprimento das exi-
gências estabelecidas pelo corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, 
sempre que as atividades econômicas não representarem risco relativo à 
segurança contra incêndio, meio ambiente e ao patrimônio, na forma da lei 
complementar federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
Parágrafo único.  No caso de Microempreendedor individual (MEi) optante 
pelo regime tributário denominado “Simples Nacional”, não será necessário 
realizar o pagamento de emolumento para regularização da empresa.
art. 127.  o corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará poderá, a qual-
quer tempo, proceder à verificação das informações e dos documentos 
prestados, inclusive por meio de fiscalização e de solicitação de documen-
tos, sob pena de sofrer as sanções administrativas e/ou medidas acautela-
tórias previstas neste Regulamento, independentemente das responsabili-
dades civis e penais cabíveis.

seção ii
da dispensa de regularização

art. 128.  a dispensa de regularização é a liberação, sem qualquer ato 
público praticado pelo corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, para 
as atividades econômicas classificadas como atividade econômica de baixo 
risco, de modo a atender a lei federal nº 13.874, de 2019.
art. 129.  São consideradas atividades econômicas de baixo risco, para 
efeitos de dispensa de regularização junto ao corpo de Bombeiros Militar 
do Estado do Pará:
I - empresas sem estabelecimento ou domicílio fiscal;  

II - aquelas exercidas por empreendedor em área não edificada e tran-
sitória, como ambulantes, carrinhos de lanches em geral, food trucks, 
barracas itinerantes, trios elétricos, carros alegóricos e similares;
III - aquelas exercidas por empreendedor em área não edificada (ambulan-
te), mas possua ponto fixo durante determinado período do dia ou da noite 
e que faça uso de estruturas de tendas ou toldos como área de apoio com 
até 50 m² (cinquenta metros quadrados);
iV - torres de transmissão, estações de antena ou de serviço que não 
sejam locais de trabalho fixo, que não possuam características de local 
habitável e que não estejam posicionadas sobre edificações passíveis de 
fiscalização pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará;
V - atividades comerciais ou industriais desenvolvidas em edificação resi-
dencial privativa unifamiliar de até 200 m² (duzentos metros quadrados) 
de área total construída e com no máximo 1 (um) empregado, ressalvadas 
aquelas que se enquadrem em atividades de alto risco previstas em ins-
trução técnica; 
VI - as edificações agropastoris, utilizadas na agricultura familiar, assim 
classificados conforme diretrizes para a formulação da Política Nacional da 
agricultura familiar e Empreendimentos familiares rurais, independente-
mente de sua área tais como aviários, silos, armazéns, cocheiras, estábu-
los, chiqueiros, estrebarias, maternidades animais, garagens de máquinas, 
estufas, depósitos, inclusive áreas de preparo e transformação de produtos 
ou embalagens;
Vii - os condomínios residenciais multifamiliares horizontais, com até 6 
(seis) unidades residenciais, geminadas ou não; e
VIII - empresas que desenvolvem suas atividades em escritórios virtuais 
ou espaços de coworking. 

caPÍtULo XVi
das disPosiÇÕes FiNais

art. 130.  fica o corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará autorizado 
a instituir o Selo de Certificação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado 
do Pará, destinado a atestar e reconhecer a excelência na execução de 
medidas de segurança contra incêndio e emergências das edificações ou 
áreas de risco no Estado do Pará.
Parágrafo único.  Os requisitos necessários à obtenção do Selo de Certifi-
cação do corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará são baseados nos 
seguintes pilares:
i - atendimento às normas de Segurança contra incêndio e Emergências 
(obtenção do licenciamento);
ii - elaboração de programa de segurança contra incêndios e emergências;
iii - treinamento dos planos de emergência; e
iV - realização de simulados.
art. 131.  os procedimentos administrativos complementares para o pro-
cesso de regularização, o exercício da fiscalização e demais atos deverão 
ser regulamentados por meio de ato normativo expedido pelo corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Pará.
§ 1º  o comandante Geral do corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará 
têm autonomia para disciplinar os assuntos relativos à segurança contra 
incêndio e emergências no Estado, desde que não contrarie o disposto 
neste decreto.
§ 2º  o comandante Geral do corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Pará poderá delegar competência prevista no § 1º deste artigo ao gestor 
da unidade máxima do SSciE da corporação Bombeiro Militar.
art. 132.  ficam revogados os arts. 2º e 3º do decreto Estadual nº 1.098, 
de 15 de outubro de 2020, e o decreto Estadual nº 2.230, de 5 de novem-
bro de 2018.
art. 133.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 23 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

aNeXo ÚNico
VaLores das MULtas PreVistas No terMo de aUtoriZaÇÃo
Para adeQUaÇÃo No corPo de BoMBeiros (taacB) reFereNte 
ao NÃo cUMPriMeNto das eXiGÊNcias
tabela 01

risco
(pela carga 
de incêndio)

Valores das multas em função da área total construída e risco de incêndio dos 
imóveis, estabelecimentos e áreas de risco.

de 20 
m² até 
750 m²

de 751 m² 
até 1.500 m²

de 1.501 
até 5.000 

m²

de 5.001 até 
10.000 m²

de 10.001 m² 
até 20.000 m²

de 20.000 m² 
até 40.000 m²

* acima de
40.000 m²

risco Baixo
1.100 a 
2.200
UPf’s

1.655 a 3.310
UPf’s

2.482,5 a 
4.965
UPf’s

3.720 a 7.440
UPf’s

5.585 a 7.446 
UPf’s

7.446 UPf’s a 
11.170 UPf’s

11.170 
UPf’s

risco Médio
2.200 a 
4.400
UPf’s

3.310 a 6.620
UPf’s

4.965 a 
9.930
UPf’s

7.440 a 
14.895
UPf’s

11.170 a 
15.226 UPf’s

15.226 a 
23.340 UPf’s

23.340 
UPf’s
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risco alto
4.400 a 
8.800
UPf’s

6.620 a 
13.240
UPf’s

9.930 a 
19.860
UPf’s

14.895 a 
29.790
UPf’s

23.340 a 
30.452 UPf’s

30.452 a 
44.680 UPf’s

44.680 
UPf’s

 
Método de cálculo de multas geradas pelo Termo de autorização para ade-
quação do corpo de Bombeiros:
o valor da multa deve ser calculado por meio de interpolação entre os 
valores das áreas em m² e os valores das multas em UPf. Essa relação é 
expressa por meio da equação: 
X (UPF-Pa) = W - (a - B) * (W - Z)              

a - c

onde:
X: valor da multa;
UPF-Pa: Unidade Padrão fiscal do Estado do Pará;
W: valor máximo do intervalo de UPF, definido a partir da relação área e 
risco, conforme tabela 01;
Z: valor mínimo do intervalo de UPF, definido a partir da relação área e 
risco, conforme tabela 01;
a: valor máximo do intervalo de área em m², definido a partir da relação 
área e risco, conforme tabela 01;
B: área da edificação ou área de risco em m²;
c: valor mínimo do intervalo de área em m², definido a partir da relação 
área e risco, conforme tabela 01;
* O cálculo de interpolação deverá ser realizado para edificações e áreas de risco 
de até 40.000 m². Para as áreas superiores a 40.000 m² o valor em UPf já é 
previamente fixado, conforme relação de área e risco expresso na tabela 01.

decreto Nº 2.248, de 23 de MarÇo de 2022
Desqualifica a organização Social associação irmandade da Santa casa de 
Misericórdia de Pacaembú.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual; e
considerando o disposto no art. 6º, § 5º, no art. 43, §§ 9º e 10 e no art. 
43-a, § 5º, todos do decreto Estadual nº 21, de 14 de fevereiro de 2019;
Considerando a conclusão do Processo Administrativo de Perda da Qualifi-
cação como organização Social instaurado pela Portaria nº 926, de 19 de 
outubro de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.740, de 20 
de outubro de 2021; e
considerando as informações constantes nos autos do Processo nº 
2020/1031073 e o Parecer nº 000163/2022-PGE,
dEcrETa:
Art. 1º  Fica desqualificada como Organização Social, nos termos do Decre-
to Estadual nº 21, de 14 de fevereiro de 2019, a aSSociaÇÃo irMaNdadE 
da SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia dE PacaEMBÚ, pessoa jurídica de di-
reito privado, sem fins lucrativos, inscrita no cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (cNPJ) sob o nº 53.524.534/0001-83.
art. 2º  revoga-se o decreto Estadual nº 193, de 28 de junho de 2019.
art. 3º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 23 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 776038

decreto de 23 de MarÇo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
Considerando a ordem de classificação dos candidatos aprovados no Con-
curso Público c-210 da Secretaria de Estado de Planejamento e adminis-
tração – SEPLAD, cujo resultado final foi homologado e publicado no Diário 
Oficial do Estado nº 34.848, de 31 de janeiro de 2022, republicado no 
DOE. 34.879, de 3 de março de 2022;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº 
2022/127465;
r E S o l V E:
art. 1º Nomear, de acordo com o art. 34, § 1o, da constituição Estadual, 
combinado com o art. 6º, inciso i, da lei Estadual no 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994, os candidatos constantes deste decreto, para exercerem, em virtude 
de aprovação em concurso público, os cargos a seguir discriminados, com 
lotação na Secretaria de Estado de Planejamento e administração (SEPlad).
CARGO: TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA – ADMINISTRAÇÃO
TáSSio GUiMarÃES SENGEr
JÉSSica fErNaNda dE SoUSa SaNTaNa
fEliPE caBral BarBoSa
Márcio alEXaNdrE PiNHEiro dE NaZarÉ
CARGO: TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA – BIBLIOTECONOMIA
áGila Garcia BEZErra
GHESSiKa aMaNda MiraNda MaciEl
CARGO: TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA - CIÊNCIAS CONTÁBEIS
rENaTa dE oliVEira TaVarES
HEiGliSoN da SilVa GoMES (Candidato PCD)
aMaNda carValHo BarBoSa caMPElo
alaN SoarES lEMoS
dalila do NaSciMENTo araUJo
CARGO: TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA - CIÊNCIAS ECONÔMICAS
MariaNa NaSciMENTo oliVEira
fraNciSco MoNTicEli ValiaS NETo

CARGO: TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA – ESTATÍSTICA
GiSEllE SaNJad MaUÉS
CARGO: TÉCNICO EM GESTÃO PUBLICA – PSICOLOGIA
lUiZa KariNa GoNÇalVES
carGo: TÉcNico EM GESTÃo dE iNfraESTrUTUra – arQUiTETUra
MiNdiYara UaKTi PiMENTEl frEiTaS
PaUla coElHo doS SaNToS aTaidE BriTo
carGo: TÉcNico EM GESTÃo dE iNfraESTrUTUra - ENGENHaria ciVil
GaBriEl VillaS BoaS dE aMoriM liMa
JoÃo MarcoS coSTa dE oliVEira
SaMirES frEiTaS dE carValHo
JoSE lUiZ SarMENTo rodriGUES JUNior
CARGO: TÉCNICO EM GESTÃO DE INFORMÁTICA
JaMilY NaiaNE SaNTiaGo riBEiro
lEoNardo Sarraff NUNES dE MoraES
aNToNio JoSÉ caSTro dE alMEida JUNior
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 23 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 23 de MarÇo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando os termos do ofÍcio nº 7/2022 PGadM-PGE, de 4 de feve-
reiro de 2022, da Procuradoria Geral do Estado do Pará (PGE), conforme o 
Processo nº 2022/144753;
Considerando a ordem de classificação dos candidatos aprovados no Con-
curso Público c-209 da Procuradoria Geral do Estado do Pará (PGE), cujos 
resultados foram homologados nos editais nos. 19 e 20 de 25 de janeiro 
de 2022 e 16 de fevereiro 2022 respectivamente e publicados nos diários 
Oficiais do Estado em 26 de janeiro de 2022 e 17 de fevereiro 2022.
r E S o l V E:
art. 1º Nomear, de acordo com o art. 34, § 1º, da constituição Estadual, 
combinado com o art. 6º, inciso i, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 
1994, os candidatos constantes deste decreto para exercerem, em virtude 
de aprovação em concurso público, os cargos a seguir discriminados, com 
lotação na Procuradoria Geral do Estado do Pará (PGE).
CARGO: TÉCNICO DE PROCURADORIA – DIREITO
ariMa coElHo dE faria PErEira
faBio EdUardo PErEira MENdES (Candidato PCD)
MaTHEUS diaS oliVEira
VicTor alBiNo dE aNdradE
GlaUBEr fEliPE liMa MoNTEiro
STÉPHaNiE cHriSTiNE cESTari BErNardo
iGor SÉrGio oliVEira aGUiar
lETÍcia corrÊa cUNHa
lUiZa TUMa da PoNTE SilVa (Sub Judice)
VaNESSa MiraNda GoUVEia
SaNdY rodriGUES faidHErB
aNaMaria fErrEGUETE criSPiNo cUNHa
crYSTHYaN liMa da SilVa
rodolfo NEPoMUcENo dE SoUZa rodriGUES
CARGO: TÉCNICO DE PROCURADORIA – INFORMÁTICA
JaMilY NaiaNE SaNTiaGo riBEiro
BENEdiTo MoNTEiro fErrEira JÚNior
CARGO: TÉCNICO DE PROCURADORIA – ADMINISTRACÃO
rENE MoNTEiro dE alMEida NETo
CARGO: TÉCNICO DE PROCURADORIA - CIÊNCIAS CONTÁBEIS
MoNiQUE dE aNdradE alMEida
aMaNda carValHo BarBoSa caMPElo
CARGO: ASSISTENTE DE PROCURADORIA
THiaGo roBErTo PErEira MorEira
JoSE lUiZ SarMENTo rodriGUES JUNior (Candidato PCD)
CARGO: ASSISTENTE DE PROCURADORIA – INFORMÁTICA
aNdErSoN PiNHEiro SoUSa PoNTES
JoSÉ alBErTo dE oliVEira farES filHo (Candidato PCD)
fErNaNdo iGor SaNToS dEUS dE carValHo
CARGO: ASSISTENTE DE PROCURADORIA – CONTABILIDADE
rafaEl SoUZa da coSTa
alaN SilVa doS SaNToS
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 23 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 23 de MarÇo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando os termos do ofício nº. 085/2022-PrE, da Junta comercial 
do Estado do Pará – JUcEPa, conforme o Processo nº 2022/316275;
Considerando a ordem de classificação dos candidatos aprovados no Con-
curso Público c-211 da Junta comercial do Estado do Pará – JUcEPa, cujo 
resultado final foi homologado e publicado no Diário Oficial do Estado nº 
34.879 de 03 de março de 2022.
r E S o l V E:
art. 1º Nomear, de acordo com o art. 34, § 1º, da constituição Estadual, 
combinado com o art. 6º, inciso i, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 
1994, os candidatos constantes deste decreto para exercerem, em virtude 
de aprovação em concurso público, os cargos a seguir discriminados, com 
lotação na Junta comercial do Estado do Pará – JUcEPa.
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CARGO: ASSISTENTE DO REGISTRO MERCANTIL, NÍVEL I, CLASSE A
JoSE lUiZ SarMENTo rodriGUES JUNior (PCD)
aNa caroliNa rodriGUES da SilVa
roBSoN dE SoUZa coSTa
lUcaS rodriGUES dE oliVEira
iSaBElla dE oliVEira BEcHiS
CARGO: TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NÍVEL I, 
CLASSE A – ADMINISTRAÇÃO
EricK PaTricK GUiMarÃES da SilVa
TáSSio GUiMarÃES SENGEr
CARGO: TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NÍVEL I, 
CLASSE A - CIÊNCIAS CONTÁBEIS
JoSilENa BiTENcoUrT da lUZ PiNTo
TÉCNICO DO REGISTRO MERCANTIL, NÍVEL I, CLASSE A – DIREITO
lUiZa TUMa da PoNTE SilVa
faBrÍcia carNEiro oliVEira (PCD)
arlEY diEMiNGEr rodriGUES
iaNN cUSTodio MENEZES
roBErTa rodriGUES ViaNa
CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA DO REGISTRO MERCANTIL, NÍVEL I, 
CLASSE A
flaVio alEXaNdrE SoUZa NUNES
BENEdiTo MoNTEiro fErrEira JÚNior
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 23 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 23 de MarÇo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição do Estadual do Pará, e
considerando o disposto no art. 15°, §1°, da lei federal n° 9.503, de 23 
de setembro de 1997, e:
considerando o disposto no art. 4°, inciso ii, alínea “a” do decreto Estadu-
al n° 1.365, de 24 de novembro de 2004, e: 
considerando as informações constantes no Processo n° 2021/1277681,
r E S o l V E:
Art. 1° Exonerar do Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN/PA, o mem-
bro a seguir nominado: 
Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN
Titular: MarcElo liMa GUEdES
Art. 2° Nomear para compor o Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN/PA, 
o membro a seguir nominado:
Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN
Titular: rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUZa coElHo
art. 3° o membro ora nomeado completará o mandato de seu antecessor, 
para o biênio de 2021/2023.
art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 23 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 23 de MarÇo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art.135, inciso iii, da constituição do Estado do Pará;
considerando o disposto no art. 15 da lei Estadual nº 7.264/2009;
considerando as informações constantes no Processo nº 2022/146864, 
r E S o l V E:
art. 1º Exonerar do conselho Estadual de Saúde – cES/Pa, o membro a seguir nominado:
SEGMENTO DE TRABALHADOR DE SAÚDE
conselho regional de farmácia (crf)
Sindicato dos Médicos do Pará (SiNdMEPa)
Suplente: JoSÉ MarTiNS dE MiraNda NETo
art. 2º Nomear para o conselho Estadual de Saúde – cES/Pa, o membro 
a seguir nominado:
SEGMENTO DE TRABALHADOR DE SAÚDE
conselho regional de farmácia (crf)
Sindicato dos Médicos do Pará (SiNdMEPa)
Suplente: SHErloN ElViS PiNTo raiol 
art. 3º o membro ora nomeado, cumprirá o restante do mandato do seu 
antecessor, a contar da data da publicação deste decreto.
art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 23 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 23 de MarÇo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição do Estado do Pará, e
considerando o disposto no art. 15 da lei Estadual n° 7.264/2009;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo 
n° 2022/91721,
r E S o l V E:
art. 1° Exonerar do conselho Estadual de Saúde - cES/Pa, o membro a 
seguir nominado:
SEGMENTO DE TRABALHADOR DE SAÚDE
conselho regional de Enfermagem (corEN)
Sindicato dos Médicos do Pará (SiNdMEPa)
Suplente: VERÔNICA DE JESUS RODRIGUES CARDOZO COSTA
art. 2° Nomear para o conselho Estadual de Saúde - cES/Pa, o membro 
a seguir nominado:

SEGMENTO DE TRABALHADOR DE SAÚDE
conselho regional de Enfermagem (corEN)
Sindicato dos Médicos do Pará (SiNdMEPa)
Suplente: JoÃo foNSEca GoUVEia
art. 3° o membro ora nomeado, cumprirá o restante do mandato do seu 
antecessor, a contar da data da publicação deste decreto.
art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 23 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 23 de MarÇo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição do Estado do Pará, e 
considerando o disposto na lei nº 2.517, de 9 de novembro de 1925, que 
cria o conselho Penitenciário coPEN, e o decreto nº 418, de 4 de novem-
bro de 1979, que o regulamenta;
considerando o disposto no art. 7° da lei Estadual nº 8.937, de 2 de de-
zembro de 2019;
considerando, as informações e os documentos constantes do Processo 
nº. 2022/254218,
r E S o l V E:
art. 1º Exonerar do conselho Penitenciário (coPEN) os representantes 
abaixo relacionados::
Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Vara de Execução Penal 
Titular: deomar alexandre de Pinho Barroso
Suplente: Blenda Nery rigon cardoso
art. 2º. Nomear como membros do conselho Penitenciário (coPEN) os 
representantes abaixo relacionados:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Vara de Execução Penal 
Titular: caio Marco Berardo 
Suplente: deomar alexandre de Pinho Barroso
Parágrafo único. os membros ora nomeados, cumprirão o restante do man-
dato de seus antecessores, a contar da data da publicação deste decreto.
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 23 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

decreto de 23 de MarÇo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição do Estado do Pará, e 
considerando o decreto nº 4.853, de 28 de maio de 1987, que instituiu o 
conselho Estadual de Política criminal e Penitenciária cEPcP;
considerando o disposto no art. 9º da lei Estadual nº 8.937, de 2 de de-
zembro de 2019:
considerando, as informações e os documentos constantes do Processo 
nº. 2022/254218,
r E S o l V E:
art. 1º Exonerar do conselho Estadual de Política criminal e Penitenciária 
(cEPcP). os representantes abaixo relacionados:
Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda -SEASTER 
Suplente: Guilherme augusto de almeida carpeggiani
Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará 
Titular: cristina Silva alves lourenço
Suplente: Julianne Espirito Santo Macedo
art. 2º. Nomear como membros do conselho Estadual de Política criminal 
e Penitenciária (cEPcP), os representantes abaixo relacionados: 
Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda - SEASTER:
Suplente: andrea lisboa da Silva
Ordem dos Advogados do Brasil Seção Pará 
Titular: Julianne Espirito Santo Macedo
Suplente: Tatiane ferreira Moraes
Parágrafo único. os membros ora nomeados, cumprirão o restante do man-
dato de seus antecessores, a contar da data da publicação deste decreto.
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 23 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 23 de MarÇo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art.135, inciso iii, da constituição do Estado do Pará; e
considerando o disposto no art. 7°, §1°, da lei Estadual n° 5.819, de 11 
de fevereiro de 1994;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo n° 
2022/182309.
r E S o l V E:
art.1º Exonerar do conselho Estadual dos direitos da criança e do adoles-
cente - cEdca/Pa, a representante a seguir nominada:
ENTIDADE NÃO GOVERNAMENTAL
ordem dos advogados do Brasil Seção Pará – oaB/Pa
Suplente: izabele Pereira Barra
art. 2º Nomear para o conselho Estadual dos direitos da criança e do ado-
lescente - cEdca/Pa, o representante a seguir nominado:
ENTIDADE NÃO GOVERNAMENTAL
ordem dos advogados do Brasil Seção Pará – oaB/Pa
Suplente: ricardo Washington Moraes de Melo
art. 3° o representante ora nomeado cumprirá o restante do mandato de 
seu antecessor.
art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 10 de fevereiro de 2022. 
Palácio do GoVErNo, 23 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado
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decreto de 23 de MarÇo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição do Estadual do Pará, e
considerando o disposto no decreto Estadual n° 2.410, de 6 de outubro 
de 1997, e: 
considerando as informações constantes no Processo n° 2021/194384,
r E S o l V E:
Art. 1° Exonerar da Comissão de Mediação de Conflitos Fundiário (CMCF), 
o membro a seguir nominado: 
COORDENADOR – OUVIDOR AGRÁRIO ESTADUAL
Titular: Mairton Marques carneiro
art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 23 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 23 de MarÇo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, no exercício de suas atribuições 
previstas no artigo 135, inciso X, da constituição do Estado do Pará e em 
cumprimento as disposições do art. 64, da lei Estadual n° 5.251/85 ( Es-
tatuto da PMPa) c/c os artigos 6° e 11, da lei Estadual n° 8.388, de 22 de 
setembro de 2016 (Lei de Promoção de Oficiais da PMPA), c/c o Decreto 
Estadual n° 674, de 08 de abril de 2020;
Considerando a conclusão da Sindicância, instaurada pela Portaria n° 
028/2021- corcME, de 26 de abril de 2021, que teve como escopo apurar 
as circunstâncias que ensejaram no óbito do Ex-TEN CEL QOPM RG 27307 
JarBaS aUGUSTo MarTiNS dE oliVEira, ocorrido no dia 16 de abril de 
2021, conforme certidão de Óbito e o Parecer n° 133/2021/JUrÍdico ii/
CONJUR/PMPA, bem como a deliberação da Comissão de Promoção de Ofi-
ciais – cPo, em reunião realizada no dia 17 de setembro de 2021, publi-
cada no Boletim Geral reservado n° 049/2021 – PMPa, que deferiu por 
unanimidade de votos a promoção  “Post Mortem” do referido Oficial.
d E c r E T a:
art. 1° fica promovido “Post Mortem”, ao Posto de coronel QoPM, o Ex-Te-
nente-coronel QoPM rG 27307 JarBaS aUGUSTo MarTiNS dE oliVEira, 
no Quadro de ofíciais combatentes da Polícia Militar do Pará.
art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar de 16 de abril de 2021, data do óbito.
Palácio do GoVErNo, 23 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 23 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 
nº 2022/118455.
r E S o l V E:
art. 1º cessar o motivo pelo qual o cEl QoBM olÍMPio aUGUSTo coElHo 
dE oliVEira, Mf: 5420768/1, foi colocado à disposição da Secretaria de 
Estado de Segurança Pública e defesa Social – SEGUP.
art. 2º reverter ao serviço ativo do corpo de Bombeiros Militar do Esta-
do do Pará, o cEl QoBM olÍMPio aUGUSTo coElHo dE oliVEira, Mf: 
5420768/1, 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 31 de janeiro de 2022.
Palácio do GoVErNo, 23 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 23 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, da lei Estadual n° 5.251, de 
31 de julho de 1985;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo n° 
2022/34687,
r E S o l V E:
art. 1° cessar o motivo pelo qual o cEl QoPM rG 21114 MoiSÉS oliVEira 
da SilVa, 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 cEl 
QoPM rG 21114 MoiSÉS oliVEira da SilVa, 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 12 de janeiro de 2022.
Palácio do GoVErNo, 23 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 23 de MarÇo de 2022
Governador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são conferi-
das pelo art. 135, incisos iii e X da constituição Estadual; e
considerando o disposto no artigo 82 da lei complementar Estadual n° 
142, de 16 de dezembro de 2021, o qual regulamenta a dispensa de con-
vocação de Policias Militares da reserva remunerada;
considerando as informações constantes no Processo n° 2022/265133;

d E c r E T a:
art. 1° fica dispensada, ex officio, a TEN cEl QcoPM rr rG 22587 Mari-
lENE cordEiro alVES, convocada pelo período de 2 (dois) anos, conforme 
publicação no Diário Oficial do Estado n° 34.274, de 7 de julho de 2020, por 
ter sido julgada incapaz para o desempenho do ato ou tarefa para o qual foi 
convocada, em inspeção de saúde realizada por Junta Militar de Saúde. 
art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 16 de fevereiro de 2022.
Palácio do GoVErNo, 23 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 23 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 Mo-
vimentação de Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, 
aprovado pelo decreto Estadual nº. 2.400/1982; e
considerando as informações constantes no Processo nº. 2022/261273,
dEcrETa:
art. 1º. colocar à disposição da casa Militar da Governadoria do Estado, 
a cB PM rG 38146 daNiEllE SiQUEira da SilVa MarGalHo.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a 9 de março de 2022.
Palácio do GoVErNo, 23 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 23 de MarÇo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual,
considerando os termos do Processo nº. 2022/273737,
r E S o l V E:
art. 1º. Exonerar, a pedido, de acordo com o art. 60, inciso ii, da lei nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 8.096, de 1º de 
janeiro de 2015, BrUNa SilVa PErEira do cargo em comissão de Geren-
te, código GEP-DAS-011.3, com lotação no Instituto de Desenvolvimento 
florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – idEflor-Bio, a contar 
de 8 de março 2022.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 23 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 23 de MarÇo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual,
r E S o l V E:
art. 1º. Nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 8.096, de 1º de janeiro de 
2015, rodriGo ViaNNa rodriGUES para exercer o cargo em comissão 
de Gerente, código GEP-DAS-011.3, com lotação no Instituto de Desenvol-
vimento florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – idEflor-Bio, a 
contar de 8 de março 2022.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 23 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 23 de MarÇo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual,
considerando os termos do Processo nº. 2022/273906,
r E S o l V E:
art. 1º. Exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 8.096, de 1º de janeiro 
de 2015, GUSTaVo o’ dE alMEida dE SoUSa do cargo em comissão de 
Gerente, código GEP-DAS-011.3, com lotação no Instituto de Desenvol-
vimento florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – idEflor-Bio.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 23 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 23 de MarÇo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual,
considerando os termos do Processo nº. 2022/273906,
r E S o l V E:
art. 1º. Nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 8.096, de 1º de janeiro 
de 2015, VaNacY do Socorro lEÃo do aMaral para exercer o cargo em 
comissão de Gerente, código GEP-DAS-011.3, com lotação no Instituto de De-
senvolvimento florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – idEflor-Bio.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 23 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado
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decreto de 23 de MarÇo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual,
considerando os termos do Processo nº. 2022/263368,
r E S o l V E:
art. 1º. Exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 8.096, de 1º de janeiro de 
2015, faBio caMPoS PaMPloNa dE oliVEira do cargo em comissão de 
Gerente de Unidade de Conservação, código GEP-DAS-011.4, com lotação 
no instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade do Estado 
do Pará – idEflor-Bio.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 23 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 23 de MarÇo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual,
considerando os termos do Processo nº. 2022/263368,
r E S o l V E:
art. 1º. Nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 8.096, de 1º de janei-
ro de 2015, roNaldiSoN aNToNio dE oliVEira fariaS para exercer o 
cargo em comissão de Gerente de Unidade de Conservação, código GEP-
daS-011.4, com lotação no instituto de desenvolvimento florestal e da 
Biodiversidade do Estado do Pará – idEflor-Bio.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 23 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, 
faBiaNa corrEa BaiMa araÚJo do cargo em comissão de assessor Es-
pecial i, a contar de 16 de março de 2022.
Palácio do GoVErNo, 23 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
raQUEl dE BarroS BEZErra para exercer o cargo em comissão de as-
sessor Especial i, a contar de 16 de março de 2022.
Palácio do GoVErNo, 23 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, a pedido, de acordo com o art. 60, inciso ii, da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994, diEGo fErrEira doS SaNToS do cargo em 
comissão de Chefia de Serviço, código GEP-DAS-011.3, com lotação na 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna. 
Palácio do GoVErNo, 23 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, JUliaNE rodriGUES doS SaNToS para exercer o cargo 
em comissão de Chefia de Serviço, código GEP-DAS-011.3, com lotação na 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
Palácio do GoVErNo, 23 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, a pedido, de acordo com o art. 60, inciso ii, da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994, PaUlo SidNEY MarTiNS coSTa do cargo em 
comissão de Gerentes de Grupos Técnicos, código GEP-DAS-011.2, com 
lotação na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna. 
Palácio do GoVErNo, 23 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de ja-
neiro de 1994, rodriGo NaSciMENTo BarroS para exercer o cargo em 
comissão de Gerentes de Grupos Técnicos, código GEP-DAS-011.2, com 
lotação na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
Palácio do GoVErNo, 23 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
tornar sem efeito o decreto datado de 17 de fevereiro de 2022, publicado 
no Diário Oficial do Estado nº 34.869, de 18 de fevereiro de 2022, que no-
meou adElcio SaNToS coSTa JUNior para exercer o cargo em comissão 
de Gerentes de Grupos Técnicos, código GEP-DAS-011.2, com lotação na 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
Palácio do GoVErNo, 23 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de ja-
neiro de 1994, alMir da SilVa corrEa para exercer o cargo em comissão 
de Gerente de Grupos Técnicos, código GEP-DAS-011.2, com lotação na 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
Palácio do GoVErNo, 23 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, a pedido, de acordo com o art. 60, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, MicHEllHE carValHo TUPiNaMBa do cargo em 
comissão de Gerentes de Grupos Técnicos, código GEP-DAS-011.2, com 
lotação na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna. 
Palácio do GoVErNo, 23 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, EVElYN aBdoN NaSciMENTo para exercer o cargo em 
comissão de Gerentes de Grupos Técnicos, código GEP-DAS-011.2, com 
lotação na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
Palácio do GoVErNo, 23 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, a pedido, de acordo com o art. 60, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, alaN cHaGaS dE SoUSa do cargo em comissão 
de Gerentes de Grupos Técnicos, código GEP-DAS-011.2, com lotação na 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna. 
Palácio do GoVErNo, 23 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de ja-
neiro de 1994, EVaNildo daS NEVES GoUVEa para exercer o cargo em 
comissão de Gerentes de Grupos Técnicos, código GEP-DAS-011.2, com 
lotação na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
Palácio do GoVErNo, 23 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 23 de MarÇo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/298726,
r E S o l V E:
art. 1º. Exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994, alaN rodriGUES caValcaNTE do cargo em comissão 
de Coordenador do Centro de Diagnósticos, código GEP-DAS-011.4, com 
lotação no Hospital ophir loyola, a contar de 14 de março de 2022.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 23 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 23 de MarÇo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/298726,
r E S o l V E:
art. 1º. Nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, VErENa iaNNiNo SoarES rÔlo para exercer o cargo em 
comissão de Coordenador do Centro de Diagnósticos, código GEP-DAS-011.4, 
com lotação no Hospital ophir loyola, a contar de 14 de março de 2022.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 23 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado
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decreto de 23 de MarÇo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e
considerando os termos do Processo nº. 2022/280320,
r E S o l V E:
art. 1º. Nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, lUaNa EMÍlia GaTiNHo daMaScENo para exercer o cargo em 
comissão de Gerente II, código GEP-DAS-011.3, com lotação na Fundação de 
atendimento Socioeducativo do Pará - faSEPa, a contar de 1º de março de 2022.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 23 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
autorizar HaNa SaMPaio GHaSSaN, Secretária de Estado de Planejamento 
e administração, a se ausentar de suas funções laborais, no período de 22 
de abril a 21 de maio de 2022, por motivo de gozo de férias referentes ao 
exercício de 2021/2022. 
Palácio do GoVErNo, 23 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 23 de MarÇo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art.135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando a necessidade de cumprimento da decisão judicial pro-
ferida nos autos do Mandado de Segurança, Processo nº 0800094-
50.2020.8.14.0000, impetrado por Maria dE fáTiMa PaNToJa; 
considerando as informações constantes no Processo nº. 2020/958218;
r E S o l V E:
art.1º. Exonerar Maria dE fáTiMa PaNToJa do cargo de Professor classe 
i, Nível a, disciplina: Sociologia, 11ª UrE – Santa izabel do Pará, com 
lotação na Secretaria de Estado de Educação – SEdUc, em razão da revo-
gação da medida liminar deferida no Mandado de Segurança, Processo nº. 
0800094-50.2020.8.14.0000. 
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 23 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 776039
d e c r e t o  Nº 2244, de 23 de MarÇo de 2022

abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPEráViT, no 
valor de r$ 5.358.598,30 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$ 5.358.598,30 (cinco Milhões, Tre-
zentos e cinquenta e oito Mil, Quinhentos e Noventa e oito reais e Trinta 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545114897645 - SEdoP 0301 444042 300.000,00

141012060814918705 - SEdaP 0301 449052 3.240.000,00

141012060814918715 - SEdaP 0301 444042 1.500.000,00

901011030215078289 - fES 0301 449051 306.337,87

901011030215078879 - fES 0349 449052 12.260,43

ToTal 5.358.598,30

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exer-
cício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 23 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 2245, de 23 de MarÇo de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por aNUlaÇÃo, no 
valor de r$ 1.402.002,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei 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$ 1.402.002,00 (Hum Milhão, Quatro-
centos e dois Mil, dois reais), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

291012678214867505 - SETraN 0106 449052 1.001.001,00

291012678214867505 - SETraN 6101 449052 1.001,00

301010309114928730 - defensoria Pública 0101 339033 350.000,00

871010824415058859 - fEaS 0101 334181 50.000,00

ToTal 1.402.002,00

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta da anulação parcial de dotação(ões) consignada(s) no orçamen-
to vigente, conforme estabelecido no artigo 43, § 1°, inciso iii, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, através da(s) unidade(s) orça-
mentária(s) abaixo discriminada(s):

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

161011212215097603 - SEdUc 0106 449051 1.001.001,00

291012612212978338 - SETraN 0101 449052 1.001,00

911022884600008590 - Enc. SEPlad-Pl 0101 339039 400.000,00

ToTal 1.402.002,00

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 23 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa GHassaN tUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 776036

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 346/2022-ccG, de 23 de MarÇo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 13, inciso i, da lei nº 7.543, de 20 de 
julho de 2011,
r E S o l V E:
lotar raQUEl dE BarroS BEZErra, assessor Especial i, no instituto de 
desenvolvimento florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará - idE-
flor-Bio, a contar de 16 de março de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 23 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
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Portaria Nº 347/2022-ccG, de 23 de MarÇo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, e
r E S o l V E:
relotar liNda doMiNGUES da coSTa coUTo, assessor Especial i, na Es-
cola de Governança Pública do Estado do Pará – EGPa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 23 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 437/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições 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° 2022/341611, de 22 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 Miri/Pa, no dia 30/03/2022.

servidora objetivo
JoSE diVaN SaNToS da PENHa, cPf 121.136.972-20, matrícula 

funcional nº 19658/ 1, ocupante do cargo de auxiliar de atividades 
agropecuárias, 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 deslocará conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 23 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 438/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições 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° 2022/342810, de 22 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 
SaNTa iZaBEl/Pa, no dia 23/03/2022.

servidor objetivo
SaMUEl carValHo VEloSo, cPf 512.560.372-49, matrícula fun-
cional 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, 23 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 439/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições 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°2022/344742, de 23 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SoUrE/Pa, no período de 24 a 26/03/2022.

servidor objetivo
GErSoN aNToNio dE aNdradE raiol, cPf 307.346.652-53, 

matrícula funcional nº 5946828/1, ocupante do cargo secretário de 
diretoria, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 23 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 776040

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato – 5º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 11/2018-ccG/Pa.
TErMo adiTiVo: 5º Tac
coNTraTo: 11/2018 – ccG/Pa
oBJETo: Prorrogação por mais 12 (doze) meses do contrato nº 11/2018-ccG/Pa.
fUNdaMENTo: o artigo 57, ii da lei n° 8.666/93.
daTa da aSSiNaTUra: 22/03/2022.
ViGÊNcia: 02/04/2022 a 01/04/2023.
Valor: r$ 17.199,00 (dezessete mil cento e noventa e nove reais)
EXErcÍcio: 2022.
orÇaMENTo:
Órgão: 11105; função: 04; Sub-função: 122; Programa:1297; Projeto/ati-
vidade: 8314; fonte: 0101; Natureza da despesa: 339039 ação: 233643.
coNTraTada: cENTro dE iNTEGraÇÃo EMPrESa EScola - ciEE inscrita 
no cNPJ nº 61.600.839/0001-55.
ENdErEÇo: rua dos Mundurucus, nº. 2710, Bairro cremação, cEP: 
66.040-033, Belém – Pa.
ordENador
luciana Bitencourt
Chefia Administrativa da Casa Civil da Governadoria

Protocolo: 775608

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 427/2022-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° 2022/341580 de 22 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de iGaraPÉ Miri/Pa, no dia 30/03/2022.

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, 23 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 428/2022-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° 2022/345609, de 23 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SoUrE/Pa, no período de 24 a 26/03/2022.

servidor objetivo
dEiVid TEiXEira doS SaNToS, matrícula funcional nº 

57222716/ 2, cPf 642.950.872-20, cargo chefe de Gabinete, 
lotado na Secretaria Extraordinária de Produção.

Participar da agenda Pública da Secretaria Extraordi-
nária de Produção, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2 ½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 23 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 429/2022-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° 2022/341381 de 22 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de colarES/Pa, no dia 28/03/2022.

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, 23 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
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Portaria Nº 430/2022-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° 2022/342797, de 22 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 SaNTa iZaBEl/Pa, no dia 23/03/2022.

servidor objetivo

aJaX dE SoUSa loPES, cPf 011.418.782-75, matrícula funcional 
nº 5952258/2, ocupante do cargo de assessor Técnico, lotado na 

diretoria de cerimonial.

assessorar agenda pública do Governo do Estado, 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, 23 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 431/2022-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° 2022/342880, de 22 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 acará/Pa, no período de 23 a 24/03/2022.

servidor objetivo

SaraH GEiSE ViaNa QUEiroZ doS SaNToS, matrícula funcional 
nº 73504028/ 3, cPf 801.029.562-00, cargo assessor do cerimo-

nial, lotada na diretoria do cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 23 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 432/2022-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° 2022/342775, de 22 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 SaNTa iZaBEl/Pa, no dia 28/03/2022.

servidor objetivo

EliSSaNdro GoMES dE fariaS, cPf 832.410.274-49, matrícula 
funcional nº 5946370/ 1, ocupante do cargo aSSESSor adMi-

NiSTraTiVo iii, 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 deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 23 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 433/2022-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° 2022/342770, de 22 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 acará/Pa, no período de 23 a 24/03/2022.

servidor objetivo
EliSSaNdro GoMES dE fariaS, cPf 832.410.274-49, matrícula 
funcional nº 5946370/ 1, ocupante do cargo aSSESSor adMi-

NiSTraTiVo iii, 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, 23 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 434/2022-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° 2022/343157, de 22 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar no trecho Mara-
Bá/ParaUaPEBaS/MaraBá/Pa, no dia 22/03/2022.

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, 23 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 435/2022-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° 2022/343134, de 22 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar no trecho Mara-
Bá/BElÉM/MaraBá/Pa, no período de 23 a 24/03/2022.

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, na referida cidade.

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, 23 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 775943

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 421/2022 – crG, de 22 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 o Parágrafo único do art. 91, da lei nº. 5810, 
de 24 de janeiro de 1994 e ainda a apresentação do registro civil de Nasci-
mento, Matrícula  nº . 065730 01 55 2022 1 00039 118 0007976 36  e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/339808, de 22/03/2022.
rESolVE:
i - coNcEdEr ao servidor aNToNio riBEiro dE aViZ, id. funcional nº. 
5948823/1, ocupante do cargo de assistente operacional i, 20 (ViNTE) 
dias de licença à Paternidade, no período de 15/03/2022 a 03/04/2022.
ii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a partir de 15/03/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 22 de Março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 775465
sUsPeNsÃo do PreGÃo eLetrÔNico 04/2022-ccG/Pa
os Pregoeiros da casa civil da Governadoria informam que, em face de 
necessidade de readequação do Edital em virtude de acolhimento de im-
pugnação, promoverá a suspensão do Pregão Eletrônico n.º 04/2022-ccG/
Pa. assim, será republicado em data oportuna.
Belém, 22 de março de 2022.
Pregoeiros da casa civil da Governadoria

Protocolo: 775639
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CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

diÁria
.

 eXtrato de Portaria Nº 234/2022 – di/cMG, 
de 23 de MarÇo de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Xinguara/Pa; Período: 23 a 26/03/2022; Quantidade de di-
árias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada); Servidores: MaJ QoPM adriano 
rogério dantas Monteiro, Mf nº 54192566/2, 2º SGT PM francisco de lima 
cordeiro, Mf nº 5386659/3, cB PM diego Giovani Barbosa do Nascimento, 
Mf nº 57223624/3, cB PM rosenildo Gonçalves alves, Mf nº 57227675/2, 
Sd PM luciano audai ferreira Pereira, Mf nº 6402188/3; ordenador: cEl 
QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 775940
eXtrato de Portaria Nº 233/2022 – di/cMG, 

de 23 de MarÇo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/Pa; des-
tino: Xinguara/Pa; Período: 23 a 26/03/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (ali-
mentação) 3,0 (pousada); Servidores: 1° SGT PM Geraldo Miranda Santos, Mf 
nº 5696577/2 e 3º SGT PM clara Sueli da Silva Maia, Mf nº 5732387/3; ordena-
dor: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 775928
 eXtrato de Portaria Nº 229/2022 – di/cMG, 

de 23 de MarÇo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Santarém Novo/Pa; Período: 14/03/2022; Quantidade de diá-
rias: 1,0 (alimentação); Servidores: cB PM Bruno david da Silva rocha, Mf 
nº 57232737/2 e cB PM franklin Brandão de Souza, Mf nº 4219050; orde-
nador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 775876
eXtrato de Portaria Nº 230/2022 – di/cMG, 

de 23 de MarÇo de 2022
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: acará/Pa; Período: 22 a 
24/03/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); Ser-
vidora: 2° SGT PM r/r ana cristina Guedes Tavares, Mf nº 5385946/3; or-
denador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 775882
eXtrato de Portaria Nº 231/2022 – di/cMG, 

de 23 de MarÇo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: acará/Pa; Período: 22 a 24/03/2022; Quantidade de diárias: 
3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); Servidor: 3º SGT PM antonio donato 
cereja de Brito Junior, Mf nº 54194230/3; ordenador: cEl QoPM Marco 
antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 775890
eXtrato de Portaria Nº 232/2022 – di/cMG, 

de 23 de MarÇo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Santo antonio do Tauá/Pa; Período: 18/03/2022; Quantidade de 
diárias: 1,0 (alimentação); Servidores: 3º SGT PM israel Barbosa Braga, Mf nº 
57199589/2, 3º SGT PM osmar da conceição Moraes de Sousa Junior, Mf nº 
57200026/3 e cB PM Max andresson Teixeira Gouveia, Mf nº 57222517/2; or-
denador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 775909
 eXtrato de Portaria Nº 224/2022 – di/cMG, 

de 23 de MarÇo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Bujaru/Pa; Período: 23 a 25/03/2022; Quantidade de diárias: 
3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); Servidor: 3º SGT PM fabricio fernando 
Tavares Jucá, Mf nº 54195433/2; ordenador: cEl QoPM Marco antonio 
Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 775823
eXtrato de Portaria Nº 225/2022 – di/cMG, 

de 23 de MarÇo de 2022
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Bujaru/Pa; Período: 23 a 
25/03/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); Servi-
dora: 2º SGT PM r/r Jeane feitosa da cruz lima, Mf nº 56753830/1; orde-
nador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 775828
 eXtrato de Portaria Nº 226/2022 – di/cMG, 

de 23 de MarÇo de 2022
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do Es-
tado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Xinguara/Pa; Período: 22 a 
26/03/2022; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousada); Servidora: 
2º SGT PM r/r Kátia do Socorro Morais de lima oliveira, Mf nº 5388937/2; or-
denador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 775836
 eXtrato de Portaria Nº 227/2022 – di/cMG, 

de 23 de MarÇo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/Pa; des-
tino: Xinguara/Pa; Período: 22 a 26/03/2022; Quantidade de diárias: 5,0 (ali-
mentação) 4,0 (pousada); Servidores: cB BM francisco dyame da conceição, 
Mf nº 57217705/2 e Sd PM ithatiele Viana Macieira, Mf nº 6401682/2; ordena-
dor: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 775842

 eXtrato de Portaria Nº 228/2022 – di/cMG, 
de 23 de MarÇo de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: capitão Poço/Pa; Período: 18/03/2022; Quantidade de diá-
rias: 1,0 (alimentação); Servidores: cB PM Bruno david da Silva rocha, Mf 
nº 57232737/2 e cB PM franklin Brandão de Souza, Mf nº 4219050; orde-
nador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 775873
 eXtrato de Portaria Nº 235/2022 – di/cMG, 

de 23 de MarÇo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Xinguara/Pa; Período: 23 a 26/03/2022; Quantidade de diárias: 
4,0 (alimentação) 3,0 (pousada); Servidores: TEN cEl QoPM cassio Taba-
ranã Silva, Mf nº 5807867/2, MaJ QoPM José rogério da Silva Holanda, Mf nº 
57198359/2, cB PM alécio fábio cunha Silva, Mf nº 4218819/2; ordenador: 
cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 775945

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

errata
.

errata – rePUBLicaÇÃo
Leia se:
Portaria 051/2022-GaB/seac
Belém Pa, 21 de março de 2022
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE 
arTicUlaÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado 
no doE 34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo o Memo. 029/2022-diPaZ/SEac e Prot. 2022/220024
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$. 5.000,00 (cinco mil 
reais), ao servidor GilVaNdo alVES da SilVa, Matrícula 5963932-1, cPf 
574.071.182-72, para atender demandas de pronto pagamento, conforme 
discriminação:
• Material de Consumo............................ 339030…R$. 4.000,00 (quatro mil reais)
• Serviços Prestados de Terceiros – PJ – 339039... R$. 1.000,00 (mil reais)
1. o prazo para aplicação do Suprimento de fundos deverá ser de 30 (trin-
ta) dias, a contar da emissão da ordem Bancária, devendo a prestação de 
contas ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias, após o término da aplicação, 
sujeitando-se a tomada de contas, se não o fizer no prazo determinado.
dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 21 de março de 2022
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
Secretário adjunto - SEac

Protocolo: 775801

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do 5° terMo aditiVo de coNtrato 006/2018-Nac
exercício: 2022
contrato nº: 006/2018
Processo nº. 2018/28733
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto específico a prorrogação 
do prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses.
Vigência: o prazo de vigência do presente Termo aditivo terá início em 21 
de março de 2022 e encerará em 20 de março de 2023.
fundamentação legal: art. 57, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93.
data da assinatura: 18/03/2022
contratada: E B cardoSo – EirEli, inscrita no cNPJ sob o nº. 
34.849.836/0001-87.
Endereço: cj cohab - Gleba i, rua We 4, 386, bairro Nova Marambaia, cEP 
66.623-284, Belém/Pa.
ordenador: raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
Secretário de articulação da cidadania, em exercício.

Protocolo: 776023
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 059 de 23 de MarÇo de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da Lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015.
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coNSidEraNdo o art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária em 
favor da servidora dEiZiaNE aNdradE dE oliVEira, inscrita sob o cPf 
N° 786.622.572-91, MaTrÍcUla N° 5953811/1, que viajou para realização 
do acompanhamento das vistorias junto ao setor de engenharia da coHaB 
para andamento do Programa Sua casa no município de Santa Bárbara/Pa, 
no dia 16 de março de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente
fundação ParáPaZ

Protocolo: 775588
Portaria Nº 060 de 23 de MarÇo de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da Lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, 05 (cinco) diárias e ½ 
(meia) em favor da servidora daNÚZia SilVa dE SoUZa, inscrita sob o 
cPf N° 786.248.192-53, MaTrÍcUla N° 54192479/2, que viajará para Ma-
naus/aM, no período de 23 a 28 de março de 2022, visando buscar infor-
mações para a possível implantação de projeto com o intuito de expandir e 
melhorar o atendimento no Estado do Pará.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente
fundação ParáPaZ

Protocolo: 775718

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 060/2022-Gs/sePLad 22 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 o decreto Estadual nº. 795/2020, de 29/05/2020, publi-
cado no doE 34.240 de 01/06/2020;
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo nº. 2021/967853;
r E S o l V E:
cEdEr a servidora NElcEli SilVa MElo, matrícula 55587317/1, ocupante 
do cargo de Técnico em Gestão Pública-assistente Social, para a Secretaria 
de Estado de Saúde Pública, pelo período de 04 (quatro) anos, com ônus 
para o órgão cedente, nos termos do o art. 3º, inciso I, §2º, do Decreto 
Estadual nº 795/2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 22 dE 
MarÇo dE 2022
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 775428

adMissÃo de serVidor
.

2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 08/2020 - sePLad,
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo - SEPlad, cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01
coNTraTada: EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNica-
ÇÃo do ESTado do Pará – ProdEPa, cNPJ 05.059.613/0001-18
oBJETo: acréscimo do valor de r$ 10.877,64 ao contrato , passando o 
valor global de r$ 726.905,76 para r$ 737.783,40
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa de Trabalho: 04.126.1508.8238 – Gestão da Tecnologia da in-
formação e comunicação
Natureza de despesa: 33.91.40 – Serviço de Tec da informação e comuni-
cação – PJ – op. intra orçam.
Valor Mensal: r$ 61.481,95
Valor anual: r$ 737.783,40
fonte: 0101002877
origem dos recursos: Tesouro Estadual
daTa da aSSiNaTUra: 21/03/2022
ordENadora: ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo

Protocolo: 775611

coNtrato
.

coNtrato de coNsiGNaÇÃo Nº 12/2022 –sePLad/daF
coNSiGNaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo – SEPlad, cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01
coNSiGNaTária: aMEricaN lifE coMPaNHia dE SEGUroS,
cNPJ/Mf 67.865.360/0001-27
oBJETo: consignação em folha de pagamento junto a esta Secretaria, confor-
me margem consignável disponível, com fundamento nos termos do decreto 
nº 2.071/2006, com as alterações introduzidas pelos decretos nº 1.208/2008 
e nº 2.147/2010, e na instrução Normativa nº 003/2006 – SEad;
ViGÊNcia: 21/03/2022 a 20/03/2024
daTa da aSSiNaTUra: 21/03/2022
ordENadora: HaNa GHaSSaN TUMa

Protocolo: 775642

eXtiNÇÃo de coNtrato
.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
Órgão: Secretaria de Estado de Planejamento e administração
ato: Termo de distrato
Servidor: fraNciSco EdUardo MarTiNS NUNES
função: Técnico em Gestão de informática
id.funcional nº 5956013/1
distratar a contar de 21.03.2022
ordenador: Hana Ghassan Tuma

Protocolo: 775999

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica 05/2022
coNVENENTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo cNPJ 35.747/0001_01
coNVENiada: SEcrETaria MUNiciPal dE GESTÃo faZENdária cNPJ 
05.853.163/0001_30
oBJETo: a cooperação mútua para instalação de um posto de atendimento 
presencial da Secretaria Municipal de Gestão fazendária na Estação cida-
dania de Marabá
ViGÊNcia: 24/03/2022 a 23/03/2026
data da assinatura: 21/03/2022
ordENadora: HaNa GHaSSaN TUMa

Protocolo: 775908

diÁria
.

Portaria Nº 259/2022-daF/sePLad, de 23 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 2022/339667 de 22.03.2022,
r E S o l V E:
i – autorizar a servidora Solange Soares de Moraes frança, id. funcional 
nº 5085136/1, ocupante do cargo de Gerente, a viajar para redenção/Pa 
no período de 24 a 28.03.2022, para supervisionar e acompanhar a Prova 
objetiva do concurso Público c-213 da Secretaria de Estado da fazenda – 
SEfa para cargo de auditor de receitas Estaduais no referido município, o 
qual será conduzido pelo servidor anderson Monteiro corrêa, id. funcional nº 
57218619/1, ocupante do cargo de Motorista, todos lotados na Secretaria de 
Estado de Planejamento e administração, conforme solicitações de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 4 e ½ (quatro e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 23 dE 
MarÇo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo

Protocolo: 775487
Portaria Nº 265/2022-daF/sePLad, de 23 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 2022/334515 de 21.03.2022,
r E S o l V E:
i – autorizar a servidora Thayná Hannecker Mesquita dos Santos id. fun-
cional nº 5950851/2, ocupante do cargo de Secretária de Unidade, a viajar 
para o município de itaituba/Pa, no período de 25 a 28.03.2022, para su-
pervisionar e acompanhar a Prova objetiva do concurso Público c-213 da 
Secretaria de Estado da fazenda – SEfa para cargo de auditor de receitas 
Estaduais no referido município, lotada na Secretaria de Estado de Plane-
jamento e administração, conforme solicitação de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 3 e ½ (três 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, 23 dE 
MarÇo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 775967
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Portaria Nº 260/2022-daF/sePLad, de 23 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 2022/339592 de 22.03.2022,
r E S o l V E:
i – autorizar ao servidor Edmar Silva Pereira filho id. funcional nº 
5927331/2, ocupante do cargo de assessor Especial ii, a viajar para o mu-
nicípio de Marabá/Pa, no período de 25 a 28.03.2022, para supervisionar 
e acompanhar a Prova objetiva do concurso Público c-213 da Secretaria 
de Estado da fazenda – SEfa para cargo de auditor de receitas Estaduais 
no referido município, o qual será conduzido pelo servidor Michaell angelo 
dos Santos dias, id. funcional nº 57173470/1, ocupante do cargo de Mo-
torista, todos lotados na Secretaria de Estado de Planejamento e adminis-
tração, conforme solicitações de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 3 e ½ (três 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, XX dE 
MarÇo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 261/2022-daF/sePLad, de 23 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 2022/340459 de 22.03.2022,
r E S o l V E:
i – autorizar a servidora Bárbara dias Melo id. funcional nº 5901721/3, 
ocupante do cargo de Gerente, a viajar para o município de altamira/Pa, 
no período de 25 a 28.03.2022, para supervisionar e acompanhar a Prova 
objetiva do concurso Público c-213 da Secretaria de Estado da fazenda – 
SEfa para cargo de auditor de receitas Estaduais no referido município, 
lotada na Secretaria de Estado de Planejamento e administração, conforme 
solicitação de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 3 e ½ (três 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, 23 dE 
MarÇo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 264/2022-daF/sePLad, de 23 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 2022/340571 de 22.03.2022,
r E S o l V E:
i – autorizar a servidora odilene fernandes da conceição Santos id. fun-
cional nº 1996/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, a viajar 
para o município de Santarém/Pa, no período de 25 a 28.03.2022, para 
supervisionar e acompanhar a Prova objetiva do concurso Público c-213 
da Secretaria de Estado da fazenda – SEfa para cargo de auditor de re-
ceitas Estaduais no referido município, lotados na Secretaria de Estado de 
Planejamento e administração, conforme solicitação de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 3 e ½ (três 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, 23 dE 
MarÇo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 775670

oUtras MatÉrias
.

Portaria N°. 266/2022-daF/sePLad, de 23 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 Processo n°2022/275357,
r E S o l V E:
DESIGNAR, para exercer a Função Gratificada – FG-4 de Coordenador, a 
contar de 01/04/2022, aos servidores a seguir discriminados:

serVidor id. FUNcioNaL carGo

aNa PaUla SoUZa SodrE 57195302/ 1 agente administrativo
raiMUNda iriS PErEira HoNoraTo 57217326/2 assistente administrativo

Maria do Socorro dE oliVEira rodriGUES 1759/1 assistente administrativo

Marcio doS SaNToS ParEdES 55589961/1 contador

aNToNio Maria dE liMa cordEiro 57188630/1 assistente administrativo
PaUla fraSSiNETTi GoNcalVES caMPEllo 5724074/5 Técnico em Gestão Pública

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 23 dE 
MarÇo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 775717

Portaria Nº 77, de 23 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° 2244, de 23/03/2022.
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 77, de 23 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

cEaSa

amortização da dívida 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

amortização da dívida

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

SEdaP

investimentos 0,00 0,00 4.740.000,00 0,00 4.740.000,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0301 0,00 0,00 3.240.000,00 0,00 3.240.000,00

outras despesa de 
investimentos

 0301 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SEdoP

investimentos 0,00 0,00 606.337,87 0,00 606.337,87

obras e instalações

 0301 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0301 0,00 0,00 306.337,87 0,00 306.337,87

SETraN

investimentos 0,00 0,00 1.002.002,00 0,00 1.002.002,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0106 0,00 0,00 1.001.001,00 0,00 1.001.001,00

 6101 0,00 0,00 1.001,00 0,00 1.001,00

PolÍTica Social

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

SESPa

investimentos 0,00 0,00 12.260,43 0,00 12.260,43

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0349 0,00 0,00 12.260,43 0,00 12.260,43
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ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2022
JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 0,00 4.740.000,00 0,00 4.740.000,00

SEdaP
 0301 0,00 0,00 4.740.000,00 0,00 4.740.000,00

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

SEdoP
 0301 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

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

Encargos Especiais 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
cEaSa

 0101 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
infraestrutura e 

logística 0,00 0,00 1.002.002,00 0,00 1.002.002,00

SETraN
 0106 0,00 0,00 1.001.001,00 0,00 1.001.001,00
 6101 0,00 0,00 1.001,00 0,00 1.001,00

Saúde 0,00 0,00 318.598,30 0,00 318.598,30
SEdoP

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0301 0,00 0,00 306.337,87 0,00 306.337,87
SESPa

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0349 0,00 0,00 12.260,43 0,00 12.260,43

FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

0106 - rEcUr.ProV.dE 
TraNSf.coNVENioS E 

oUTroS.                    
0,00 0,00 1.001.001,00 0,00 1.001.001,00

0301 - recursos ordinários 0,00 0,00 5.346.337,87 0,00 5.346.337,87
0349 - fES - SUS / fundo 

a fundo 0,00 0,00 12.260,43 0,00 12.260,43

6101 - recursos de contrapar-
tida de convênios 0,00 0,00 1.001,00 0,00 1.001,00

ToTal 0,00 0,00 6.460.600,30 0,00 6.460.600,30

Portaria Nº 78, de 23 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$ 1.001,00 (Hum Mil, Um reais), 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 78, de 23 de MarÇo de 2022

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

desPesa

FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SETraN

investimentos 1.001,00 0,00 0,00 0,00 1.001,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 1.001,00 0,00 0,00 0,00 1.001,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

infraestrutura e 
logística 1.001,00 0,00 0,00 0,00 1.001,00

SETraN

 0101 1.001,00 0,00 0,00 0,00 1.001,00

FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         1.001,00 0,00 0,00 0,00 1.001,00

ToTal 1.001,00 0,00 0,00 0,00 1.001,00

Protocolo: 776037
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistra-
ÇÃo

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 52/sePLad/PcPa, 23 de MarÇo de 2022
a secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo 
– sePLad e a PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ – PcPa, no uso 
de suas atribuições legais, e em cumprimento à decisão judicial, torNaM 
PÚBLica a reiNteGraÇÃo do candidato na condição sub judice ao 
concurso Público no c-207, conforme segue:

401 - iNVestiGador de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo Processo JUdiciaL Nº

Jair riBeiro de soUZa JUNior - SUB JUDICE 4130019149 0830168-86.2022.8.14.0301

1º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 23 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

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistra-

ÇÃo
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 53/sePLad/PcPa, 23 de MarÇo de 2022
a secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo 
– sePLad e a PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ – PcPa, no uso 
de suas atribuições legais, e em cumprimento às decisões judiciais, tor-
NaM PÚBLica a reiNteGraÇÃo na condição sub judice ao concurso 
Público no c-207, bem como ficam recoMeNdados na Etapa da iN-
VestiGaÇaÕ sociaL e criMiNaL, os candidatos abaixo relacionados, 
conforme as seguintes disposições:

401 - iNVestiGador de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo Processo JUdiciaL Nº

 cristiaNo NUNes de oLiVeira- SUB JUDICE 4130022287  0802823-78.2022.8.14.0000
402 - escriVÃo de PoLÍcia ciViL

NoMe iNscriÇÃo Processo JUdiciaL Nº
MiKeNedY de Freitas LeÃo - SUB JUDICE 4140085871 0802793-43.2022.8.14.0000

1º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 23 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
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GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistra-

ÇÃo
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 54/2022-sePLad/PcPa, 23 de MarÇo de 2022
a secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo 
– sePLad/Pa, e a PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa, em 
cumprimento as decisões judiciais, tornam público o resultado final da 
1ª etapa dos candidatos na condição sub judice, abaixo relacionados, 
do concurso público destinado ao provimento de cargos de Nível Superior 
das carreiras Policiais de investigador de Polícia civil, de Escrivão de Polícia 
civil e Papiloscopista

401 - iNVestiGador de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo Processo JUdiciaL Nº Nota

criSTiaNo NUNES dE oliVEira 4130022287 0802823-78.2022.8.14.0000 17,10
Jair riBEiro dE SoUZa JUNior 4130019149 0830168-86.2022.8.14.0301 17,00

402 - escriVÃo de PoLÍcia ciViL  
NoMe iNscriÇÃo Processo JUdiciaL Nº Nota

MiKENEdY dE frEiTaS lEÃo 4140085871 0802793-43.2022.8.14.0000 14,20
 
o presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 23 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

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 escri-

VÃo de PoLÍcia ciViL e PaPiLoscoPista
coNcUrso PÚBLico c – 207 

editaL Nº 55/2022-sePLad/PcPa, 23 de MarÇo de 2022 
coNVocaÇÃo de caNdidatos SUB JUDICE Para a MatrÍcULa No 
cUrso de ForMaÇÃo ProFissioNaL
a secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo 
– sePLad e a PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ – PcPa, no uso 
de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital 
e em cumprimento a decisão judicial, torNaM PÚBLica a coNVoca-
ÇÃo dos candidatos sub judice relacionados no anexo deste edital, para 
a Matrícula ao curso de formação dos candidatos do concurso c-207, para 
provimento de cargos de Nível Superior das carreiras Policiais de investi-
gador de Polícia civil, de Escrivão de Polícia civil e Papiloscopista.
1. da eNtreGa dos docUMeNtos NecessÁrios Á MatrÍcULa 
do cUrso de ForMaÇÃo ProFissioNaL
1.1 dia: 25 de março de 2022.
1.2. Horário: de 07:00h às 12:00h, observado horário oficial de Brasília/DF.
1.3. 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.
2. dos reQUisitos Para a MatrÍcULa No cUrso de ForMaÇÃo
2.1. 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 ergométrico; 
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.
2.2. 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.

2.3. 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 edilícios.
2.4. 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.
2.5. 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.
3. este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 23 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

aNeXo
caNdidatos SUB JUDICE coNVocados Para MaricULa No cUr-
so de ForMaÇÃo ProFissioNaL

401 - iNVestiGador de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo Processo JUdiciaL Nº Nota

criSTiaNo NUNES dE oliVEira 4130022287 0802823-78.2022.8.14.0000 17,10
Jair riBEiro dE SoUZa JUNior 4130019149 0830168-86.2022.8.14.0301 17,00

402 - escriVÃo de PoLÍcia ciViL  
NoMe iNscriÇÃo Processo JUdiciaL Nº Nota

MiKENEdY dE frEiTaS lEÃo 4140085871 0802793-43.2022.8.14.0000 14,20

Protocolo: 776030

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 025 de 25 de fevereiro de 2022
coNcEdEr, a servidora Maria dE loUrdES riBEiro rocHa fErNaN-
dES, matrícula nº 2010313/1, ocupante do cargo de assistente adminis-
trativo, 30(trinta) dias de licença Prêmio, conforme art. 98 da lei nº 5.810 
de 24/01/1994, referente ao 9º triênio de 16/03/2016 a 15/03/2019, para 
usufruto no período de 02/03/2022 a 31/03/2022.
a presente Portaria entra em vigor a partir do dia 02 de março de 2022.
aNiZio BESTENE JUNio
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 775593

coNtrato
.

coNtrato Nº 064/2022
Processo: 2022/278228
cHaMada PÚBLica n.001/2021
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE.
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:22/03/2022
Vigência:22/03/2022 a 22/03/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada:coNSUlTorio dE ProfiSSioNaiS dE SaUdE lTda-cliNica coNSaUdE
cNPJ nº. 04.724.451/0001-22
Endereço: TV. rui Barbosa, Bairro:Nazare, Município:BElÉM/Pa, cEP:66.035-220
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida.

Protocolo: 775698

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrat0
Termo aditivo: 4º
Justificativa: Prorrogação de prazo do Contrato Original e Reajuste do valor Contratual.
data da assinatura: 01/02/2022
Vigência: 01.02.2022 a 01.02.2023
Valor Mensal: 483,35
contrato: 005
Exercício: 2018
dotação orçamentária: 54201-8238-339140 –0261
contratada: Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará
Endereço: rodovia augusto Montenegro Km 10 – Bairro: icoaraci, fone (91) 3344-5222
cEP 66.820-000 – Belém/Pa.
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 775703
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oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 030 de 11 de março de 2022
ADEQUAR, a Gratificação por Regime Especial de Trabalho de Tempo Inte-
gral-GTi, do percentual de 50% para 60%, concedida a servidora HElEN 
VaNicE MaTEUS oliVEira TaKaHaSHi, matrícula nº 5888826/2, ocupan-
te do cargo de Técnico de administração e finanças.
a presente Portaria retroagirá seus efeitos a contar do dia 1º de março de 2022.
Bernardo albuquerque de almeida.
Presidente.

Protocolo: 775566
Portaria Nº 033 de 15 de março de 2022
REVOGAR, a PORTARIA Nº 151 de 05/08/2020, publicada no Diário Oficial 
nº 34.307 de 11/08/2020, Protocolo nº 568792, que cedeu a servidora 
lorENa SalGado SodrÉ, matrícula nº 57189686/2, ocupante do cargo de 
Técnico em Saúde/fisioterapeuta, para Secretaria de Estado de assistência Social, 
Trabalho, Emprego e renda-SEaSTEr.
a presente Portaria retroagirá seus efeitos a contar do dia 25 de fevereiro de 2022.
Bernardo albuquerque de almeida.
Presidente.

Protocolo: 775606

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

eXtrato de Portaria Nº. 076 de 22 de Março de 2022.
Nome: NorMa iracEMa loBaTo PorTEla
Matrícula: 4456/1
cargo: agente administrativo
lotação: coordenadoria de Suporte operacional
concessão: 15 (quinze)
Período: 24/11 a 08/12/2021
laudo Médico: 86624 / Processo: 2022/1450712

Protocolo: 775996

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 202, de 23 de MarÇo de 2022
altera a PorTaria Nº 1.726, de 6 de dezembro de 2016, que dispõe 
sobre o Preço Médio Ponderado ao consumidor final - PMPf dos produtos 
refrigerantes, energéticos e isotônicos, e dá outras providências.
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso das atribuições que lhe 
confere o inciso ii do art. 6º do decreto nº 1.604, de 18 de abril de 2005,
considerando o disposto no § 6º do art. 8º da lei complementar 87, de 13 de 
setembro de 1996 e o § 17 do art. 39 da lei 5.530, de 13 de janeiro de 1989;
considerando o disposto no inciso iii do art. 39 do regulamento do impos-
to sobre operações relativas à circulação de Mercadorias e sobre Presta-
ções de Serviço de Transporte interestadual e intermunicipal e de comu-
nicação - icMS, aprovado pelo decreto nº 4.676, de 18 de junho de 2001,
rESolVE:
art. 1º ficam alterados os produtos do anexo i - PMPf para refrigerantes, a 
seguir indicados,  da PorTaria Nº 1.726, de 6 de dezembro de 2016, que 
passam a vigorar com as seguintes redações:

“..................................... .......... ............... ............... .....
SNacKS Prod. aliM. lTda. PET ou Vidro descartável MicoS diVErSoS 240 1,08
SNacKS Prod. aliM. lTda. PET ou Vidro descartável MicoS diVErSoS 600 2,13
SNacKS Prod. aliM. lTda. PET ou Vidro descartável MicoS diVErSoS 2000 3,93
SNacKS Prod. aliM. lTda. PET ou Vidro descartável MicoS diVErSoS 2500 4,43
SNacKS Prod. aliM. lTda. PET ou Vidro descartável SUllPEr diVErSoS 2000 3,50
..................................... .......... ............... ............... .....”

art. 2º ficam acrescidos os produtos a seguir aos anexos da PorTaria Nº 
1.726/2016, com as seguintes redações:
i - anexo i referente ao PMPf para refrigerantes:

“..................................... .......... ............... ............... .....
coMPar cia ParaENSE dE

rEfriGEraNTES alumínio ou lata descartável GUaraNá JESUS 350 2,90

coMPar cia ParaENSE dE
rEfriGEraNTES PET ou Vidro descartável GUaraNá JESUS 2000 6,95

..................................... .......... ............... ............... .....”

ii - anexo ii referente ao PMPf para energéticos e isotônicos:

“..................................... .......... ............... .......... .....
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY aÇai 250 1,99
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY Brasil 250 1,99
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY coco E aÇai 250 1,99
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY craNBErrY 250 1,99
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY frUTaS TroPicaiS 250 1,99
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY MaÇÃ VErdE 250 1,99
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY MElaNcia 250 1,99
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY SUGar frEEE 250 1,99
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY aÇai 250 3,49
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY aÇai 2000 9,90
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY aÇai 1000 5,99
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY aÇai 473 4,99
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY Brasil 473 4,99
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY Brasil 1000 5,99
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY Brasil 250 3,49
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY Brasil 2000 9,90
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY coco E aÇai 250 3,49
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY coco E aÇai 2000 9,90
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY coco E aÇai 473 4,99
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY coco E aÇai 1000 5,99
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY craNBErrY 250 3,49
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY craNBErrY 473 4,99
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY craNBErrY 1000 5,99
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY craNBErrY 2000 9,90
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY frUTaS TroPicaiS 473 4,99
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY frUTaS TroPicaiS 2000 9,90
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY frUTaS TroPicaiS 250 3,49
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY frUTaS TroPicaiS 1000 5,99

BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY frUTaS TroPicaiS
SUGar frEE 2000 9,90

BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY frUTaS TroPicaiS
SUGar frEE 250 3,49

BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY laBEllaMafia ZEro 250 3,49
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY MaÇÃ VErdE 2000 9,90
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY MaÇÃ VErdE 250 3,49
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY MaÇÃ VErdE 1000 5,99
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY MaÇÃ VErdE 473 4,99

BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY MaÇÃ VErdE SEM
aÇÚcar 473 4,99

BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY MaÇÃ VErdE SEM
aÇÚcar 250 3,49

BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY MElaNcia 250 3,49
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY MElaNcia 2000 9,90
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY MElaNcia 473 4,99
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY MElaNcia 1000 5,99
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY MElaNcia SEM aÇÚcar 473 4,99
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY MElaNcia SEM aÇÚcar 250 3,49
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY PiTaYa 2000 9,90
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY PiTaYa 473 4,99
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY PiTaYa 250 3,49
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY SUGar frEEE 250 3,49
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY SUGar frEEE 473 4,99
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY SUGar frEEE 1000 5,99
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY SUMMEr loKo 473 4,99
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY SUMMEr loKo 2000 9,90
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY SUMMEr loKo 250 3,49
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY TaNGEriNa 2000 9,90
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY TaNGEriNa 473 4,99
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY TaNGEriNa 250 3,49
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY TroPical SEM aÇÚcar 250 3,49
BEBidaS GraSSi do BraSil lTda PET ou Vidro descartável BalY TroPical SEM aÇÚcar 473 4,99

..................................... .......... ............... .......... .....”

art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos a partir do segundo dia subsequente à publicação.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 775464
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Portaria N.º 203, de 23 de  MarÇo de 2022.
altera a Portaria n.º 276, de 04 de agosto de 2017, que dispõe sobre o 
Preço Médio Ponderado ao consumidor final - PMPf do produto cerveja.
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso das atribuições que lhe 
confere o inciso ii do art. 6º do decreto n.º 1.604, de 18 de abril de 2005,
considerando o disposto no § 6º do art. 8º da lei complementar n.º 87, 
de 13 de setembro de 1996 e o § 17 do art. 39 da lei n.º 5.530, de 13 
de janeiro de 1989, que tratam da aplicação de preço a consumidor final 
usualmente praticado no mercado, em condições de livre concorrência;
considerando  o  disposto  no  inciso  iii  do  art.  39  do  regulamento  
do  imposto  sobre operações  relativas  à  circulação  de  Mercadorias e  
sobre  Prestações  de  Serviço  de  Transporte interestadual e intermuni-
cipal e de comunicação - icMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 
de junho de 2001,
rESolVE:
art. 1º a Portaria n.º 276, de 04 de agosto de 2017, que dispõe sobre o 
Preço Médio Ponderado ao consumidor final - PMPf do produto cerveja, 
passa a vigorar com a seguinte alteração:
“aNeXo ÚNico

.......... .......... .......... .......... ..........

cErV. PETrÓPoliS S.a. 001467-0 cerveja cabaré alumínio ou lata descartável - até
310ml 3,26

.......... .......... .......... .......... .....” (Nr)

art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
a partir do segundo dia subsequente à referida publicação.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 775756
GaBiNete do secretÁrio

Portaria Nº 199 de 23 de MarÇo de 2022
loTar, a contar de 01/03/2022, o servidor HENriQUE TEiXEira da SilVa 
JUNior, Técnico de informática, id func nº 5965154/1, na diretoria de 
Tecnologia da informação.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 201 de 23 de MarÇo de  2022
rEVoGar, a contar de 01/03/2022, os efeitos da PorTaria Nº 112 de 
29/05/2018, publicada no doE nº 33.632 de 07/06/2018, que designou o 
servidor alTiNo NaSciMENTo SaMPaio, fiscal de receitas Estaduais, id 
func nº 5096936/1, para exercer o cargo em comissão de coordenador 
fazendário da célula de Gestão de Projetos e Sistemas/dTi.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 200 de 23 de MarÇo de  2022
dESiGNar, a contar de 01/03/2022, o servidor HENriQUE TEiXEira da 
SilVa JUNior, Técnico de informática, id func nº5965154/1, para exercer 
o cargo em comissão de coordenador fazendário da célula de Gestão de 
Projetos e Sistemas/dTi.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
dirEToria dE adMiNiSTraÇÃo
Portaria Nº 514 de 16 de MarÇo de 2022
aUToriZar, 28 (vinte e oito) dias de gozo de férias ao servidor caio 
aUGUSTo GilBErToNi GoMES, id func nº 5914745/1, auditor fiscal de 
receitas Estaduais, lotado na cEEaT de Micro e Pequenas Empresas, para serem 
usufruídas no período de 17/03/2022 a 13/04/2022, em virtude da interrupção 
das férias referente ao exercício de 29/07/2020 a 28/07/2021, pela PorTaria 
Nº 1658 de 09/08/2021, publicada no doE n° 34.669 de 13/08/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício

errata
Portaria Nº 426 de 08/03/2022, 
publicada no doe nº 34.899 de 21/03/2022.
servidor oZiEl SoUZa liMa
onde se lê: exercício de 01/01/2021 a 31/01/2021
Leia-se: exercício de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Protocolo: 775790

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 197 de 23 de MarÇo  de 2022.
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência que lhe é con-
ferida por lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 26 /2022, Protocolo PaE 
Nº 2022/331680  datado de 21/03/2022, da comissão de Processo 
administrativo disciplinar, instaurado pela PorTaria Nº 034/2022-GaB/
SEfa, de 13/01/2022 publicada no doE, edição nº 34.846, de 28/01/2022;
coNSidEraNdo que o colegiado Processante se encontra em fase de ins-
trução processual
rESolVE:
ProrroGar a comissão Processante, instituída por meio da PorTaria 
Nº 034/2022-GaB/SEfa, de 13/01/2022 publicada no doE, edição nº 
34.846, de 28/01/2022; presidida pela servidora Maria JoSÉ aNdradE 
dE araÚJo, auditor fiscal de receitas Estaduais, identidade funcional n.º 
5203899/2, por 60 (sessenta) dias, a partir de 28/03/2022, de acordo com 
o caput do artigo 208, in fine, da Lei Estadual n. 5.810, de 24/01/1994, 
para o seguimento do inquérito administrativo e a convalidação dos atos 
processuais praticados desde sua constituição.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 775568

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 05/2022
Processo adMiNistratiVo Nº 2022/143304
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  arGS diSTriBUidora dE EQUi-
PaMENToS ElETro-ElETrÔNicoS EirEli-ME, pessoa jurídica inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 20.274.219/0001-96.
do oBJETo do coNTraTo:  aquisição de 12 (doze) máquinas de calcular eletrônicas.
Valor GloBal: r$ 6.720,00 (seis mil, setecentos e vinte reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTa-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no artigo 24, ii, da lei fede-
ral nº 8.666/93, considerando a exclusividade do serviço.
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda – SEfa
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da fazenda
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251
função: 04 - administração
Sub-função: 123 - administração financeira
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8251 - Gestão fazendária
Natureza da despesa: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
Valor Total Estimado: r$ 6.720,00
fonte de recursos: 0144 – Taxas de Serviços fazendários
ordENador rESPoNSáVEl: rené de oliveira e Sousa Júnior – 
Secretário de Estado da fazenda
foro: Belém, Estado do Pará.
daTa: 22 de março de 2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda

Protocolo: 775434
terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 06/2022
Processo adMiNistratiVo Nº 2022/202168
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  MEGa BraSil coMErcio E SErVi-
coS dE coNSTrUcoES EirEli, pessoa jurídica inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 11.027.186/0001-99.
do oBJETo do coNTraTo:  aquisição de:
- 4 (quatro) mesas adulto, quadrada, plástico resistente, de polipropileno 
virgem, cor branca, empilháveis.
- 16 (dezesseis) cadeiras adulta, plástico resistente, de polipropileno, cor 
branca, sem braço, empilháveis.
Valor GloBal: r$ 1.232,00 (Hum Mil duzentos e Trinta e dois reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTa-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no artigo 24, ii, da lei fede-
ral nº 8.666/93, considerando a exclusividade do serviço.
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda – SEfa
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da fazenda
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251
função: 04 - administração
Sub-função: 123 - administração financeira
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8251 - Gestão fazendária
Natureza da despesa: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
Valor Total: r$ 1.232,00
fonte de recursos: 0144 – Taxas de Serviços fazendários
ordENador rESPoNSáVEl: rené de oliveira e Sousa Júnior – Secretário 
de Estado da fazenda
foro: Belém, Estado do Pará.
daTa: 22 de março de 2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda

Protocolo: 775437

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado da Fazenda, resolve ratificar o Termo de Dispensa 
de licitação do Processo administrativo nº 2022/143304 para a contrata-
ção de empresa para atender as necessidades da Secretaria de Estado da 
fazenda do Estado do Pará, através da empresa arGS diSTriBUidora dE 
EQUiPaMENToS ElETro-ElETrÔNicoS EirEli-ME.
Valor : r$ r$ 6.720,00 (seis mil, setecentos e vinte reais).
Belém (Pa), 22 de março de 2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda

Protocolo: 775435
ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado da Fazenda, resolve ratificar o Termo de Dispensa 
de licitação do Processo administrativo nº 2022/202168 para a contrata-
ção de empresa para atender as necessidades da Secretaria de Estado da 
fazenda do Estado do Pará, através da empresa MEGa BraSil coMErcio 
E SErVicoS dE coNSTrUcoES EirEli.
Valor : r$ r$ 1.232,00 (Hum Mil duzentos e Trinta e dois reais).
Belém (Pa), 22 de março de 2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda

Protocolo: 775439
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sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 557, 23 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 nº2022/330057-
rESolVE:
coNcEdEr, o servidor JoSÉ aNTÔNio caMBra GoUVEia, cargo Técni-
co de administração em finanças, Matricula nº 3156370/1, portadora do 
cPf nº 9805567249, Suprimento de fundos no valor total de r$ 4.400,00 
(Quatro Mil e Quatrocentos Reais ), o qual deverá observar a classificação 
orçamentária: 
17101.04.122.1297.8338 - oPEracioNaliZaÇÃo daS acÕES adMiNiSTraTiVa
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)
33.90.39 - oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS PESSoa JUrÍdica:2.200,00 
(dois mil e duzentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cGal (EX-
Tra), não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês 
de MarÇo do exercício corrente, e deverão ser aplicados  em até 30 (trin-
ta) 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: 775926

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo- ceeat- iPVa/itcd
intimo JoSÉ lUcio dE MoTa, cPf Nº 651.224.452-49, da decisão proferi-
da em julgamento de primeira instância do AINF nº 192018510002487-4, 
que decidiu pela procedência do auto de infração e imposição de Multa.
Belém - Pa, 23 de Março de 2022.
PaUlo SÉrGio dE MElo GoMES
coord. Exec. Esp. de adm. Tributária do iPVa/iTcd

Protocolo: 775538

oUtras MatÉrias
.

atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 
FaZeNdÁrios-tarF

aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a Secretaria Geral torna público as datas de julgamento dos recurso s abai-
xo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Normativa 
SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do Tribunal, sito 
em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. castelo 
Branco e av. José Bonifácio:
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 30/03/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 16925, aiNf nº 
172015510000198-0, contribuinte PETrÓlEo SaBBá Sa, insc. Estadual nº. 
15065208-9, advogado: alEXaNdrE alY ParaGUaSSÚ cHaroNE, oaB/Pa-11918.
Em 30/03/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18373, aiNf nº 
012019510000159-4, contribuinte EMPrESa dE NaVEGaÇÃo ElcaNo 
S/a, insc. Estadual nº. 15247733-0, advogado: cElESTE dE SoUSa caS-
Tro, oaB/Pa-26631.
Em 30/03/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19275, aiNf 
nº 172013510000104-8, contribuinte caoa aMaPa lTda, cNPJ nº. 
14.309.535/0001-53, advogado: ViTor NEGrEiroS fEiToSa, oaB/SP-246837.
Em 30/03/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18821, ProcES-
So nº 032015730006584-1 (SiMPlES NacioNal), contribuinte loUrEN-
Ço E SilVa lTda, cNPJ nº. insc. Estadual nº 15249641-6.
seGUNda cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 29/03/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19122, aiNf nº 
012020510001403-4, contribuinte MoUra & Pacifico lTda, insc. Esta-
dual nº. 15520193-0
Em 29/03/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 17948, aiNf nº 
032016510003533-8, contribuinte TraNSPorTES PESadoS MiNaS S.a., 
insc. Estadual nº. 15259919-3
Em 29/03/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19496, aiNf nº 
012021510000339-0, contribuinte cHUrraScaria Boi d` oUro PriME 
lTda, insc. Estadual nº. 15303845-4 advogado: alfrEdo alVES rodri-
GUES JUNior, oaB/Pa-24225,
Em 29/03/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19550, aiNf nº 
012021510000110-0, contribuinte PEdro ricarTE dE SoUZa filHo, 
insc. Estadual nº. 15188250-9, advogado: JoSÉ Maria dE SoUSa GoN-
ÇalVES, oaB/Pa-10692,
acÓrdÃos
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
acÓrdÃo N. 8334 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18563 – VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N. 662019510000009-6). coNSElHEiro rElaTor: Mar-
coS aUGUSTo caTHariN. EMENTa: icMS. aNTEciPaÇÃo Na SaÍda. NÃo 
rEcolHiMENTo. 1. deixar de recolher o icMS, no prazo regulamentar, 
relativamente à mercadoria sujeita à antecipação na saída do território 
paraense, constitui infração à legislação tributária e sujeita o contribuinte 
à penalidade legalmente prevista. 2. recurso conhecido e improvido. dE-
ciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 24/02/2022. daTa do 
acÓrdÃo: 24/02/2022.
acÓrdÃo N. 8333 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18563 – VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N. 662019510000092-4). coNSElHEiro rElaTor: Mar-
coS aUGUSTo caTHariN. EMENTa: icMS. aNTEciPaÇÃo Na SaÍda. NÃo 

rEcolHiMENTo. 1. deixar de recolher o icMS, no prazo regulamentar, 
relativamente à mercadoria sujeita à antecipação na saída do território 
paraense, constitui infração à legislação tributária e sujeita o contribuinte 
à penalidade legalmente prevista. 2. recurso conhecido e improvido. dE-
ciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 24/02/2022. daTa do 
acÓrdÃo: 24/02/2022.
acÓrdÃo N. 8332 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18547 – VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N. 662019510000066-5). coNSElHEiro rElaTor: Mar-
coS aUGUSTo caTHariN. EMENTa: icMS. aNTEciPaÇÃo Na SaÍda. NÃo 
rEcolHiMENTo. 1. deixar de recolher o icMS, no prazo regulamentar, 
relativamente à mercadoria sujeita à antecipação na saída do território 
paraense, constitui infração à legislação tributária e sujeita o contribuinte 
à penalidade legalmente prevista. 2. recurso conhecido e improvido. dE-
ciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 24/02/2022. daTa do 
acÓrdÃo: 24/02/2022.
acÓrdÃo N. 8331 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18517 – VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N. 662018510000191-5). coNSElHEiro rElaTor: Mar-
coS aUGUSTo caTHariN. EMENTa: icMS. aNTEciPaÇÃo Na SaÍda. NÃo 
rEcolHiMENTo. 1. deixar de recolher o icMS, no prazo regulamentar, 
relativamente à mercadoria sujeita à antecipação na saída do território 
paraense, constitui infração à legislação tributária e sujeita o contribuinte 
à penalidade legalmente prevista. 2. recurso conhecido e improvido. dE-
ciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 24/02/2022. daTa do 
acÓrdÃo: 24/02/2022.
acÓrdÃo N. 8330 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18483 – VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N. 662018510000099-4). coNSElHEiro rElaTor: Mar-
coS aUGUSTo caTHariN. EMENTa: icMS. aNTEciPaÇÃo Na SaÍda. NÃo 
rEcolHiMENTo. 1. deixar de recolher o icMS, no prazo regulamentar, 
relativamente à mercadoria sujeita à antecipação na saída do território 
paraense, constitui infração à legislação tributária e sujeita o contribuinte 
à penalidade legalmente prevista. 2. recurso conhecido e improvido. dE-
ciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 24/02/2022. daTa do 
acÓrdÃo: 24/02/2022.
acÓrdÃo N. 8329 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 17363 – dE ofÍcio (ProcES-
So/aiNf N. 062016510002231-8). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo 
dE PaUla loBo. EMENTa: icMS. Erro dE dirEiTo. iMProcEdÊNcia 
DO AINF. 1. Deve ser mantida a decisão proferida pela primeira instância 
quando declara a improcedência do auto de infração por restar configurado 
erro de direito no lançamento, uma vez comprovado nos autos que no lan-
çamento houve uso indevido da sistemática de apuração normal do icMS 
quando não haviam motivos fáticos e jurídicos para a exclusão da sistemá-
tica de apuração pelo Simples Nacional. 2. recurso conhecido e improvido. 
dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 19/01/2022. daTa 
do acÓrdÃo: 23/02/2022.
acÓrdÃo N. 8328 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18817 – VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N. 182020510000150-0). coNSElHEira rElaTora: JoSia-
NE SEiXaS dE oliVEira. EMENTa: icMS. difErENcial dE alÍQUoTa. 
aQUiSiÇÃo dE MErcadoriaS dESTiNadaS ao USo/coNSUMo oU À iN-
TEGRAÇÃO DO ATIVO FIXO. 1. Não configura confisco a multa aplicada em 
ação fiscal referente a fato contrário à lei, quando atende ao limite legal. 2. 
deixar de recolher icMS - diferencial de alíquota, relativo à operação com 
mercadoria, oriunda de outra Unidade da federação, destinada ao uso, 
consumo ou à integração ao ativo permanente do estabelecimento, consti-
tui infração à legislação tributária sujeita à aplicação de penalidade previs-
ta em lei. 3. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGa-
do Na SESSÃo do dia: 16/02/2022. daTa do acÓrdÃo: 23/02/2022.
acÓrdÃo N. 8327 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18806 – dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N. 182020510000150-0). coNSElHEira rElaTora: JoSiaNE SEi-
XaS dE oliVEira. EMENTa: icMS. difErENcial dE alÍQUoTa. dEca-
dÊNcia Parcial coNfiGUrada. 1. deve ser mantida a decisão de primei-
ra instância que conclui pela parcial procedência do lançamento tributário, 
reconhecendo a ocorrência da decadência prevista no artigo 150, §4º, do 
Código Tributário Nacional. 2. Recurso conhecido e improvido. DECISÃO: 
UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 16/02/2022. daTa do acÓr-
dÃo: 23/02/2022.
acÓrdÃo N. 8326 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18255 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf 052019510000032-0). coNSElHEiro rElaTor: NElSoN PaUlo 
SiMÕES NaSSEr. EMENTa: icMS. oBriGaÇÃo acESSÓria. diEf. ENTrE-
Ga fora do PraZo. 1. Entregar a diEf fora do prazo legal sujeita o contri-
buinte às penalidades previstas na legislação estadual do icMS. 2. recurso 
conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do 
dia: 23/02/2022. daTa do acÓrdÃo: 23/02/2022.
acÓrdÃo N. 8325 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 19333 – dE ofÍcio (ProcES-
So N. 272021730001017-3/aiNf N. 012021510000026-0). coNSElHEira 
rElaTora: JoSiaNE SEiXaS dE oliVEira. EMENTa: icMS. falTa dE rE-
colHiMENTo. rEViSÃo dE ofÍcio do crÉdiTo TriBUTário. 1. deve ser 
mantida a decisão de primeira instância que reduz o valor do crédito tribu-
tário descrito no AINF, quando identificado que parte do período incluído na 
autuação não estava contemplada na ordem de Serviço de origem da ação 
fiscal. 2. Recurso conhecido e improvido. DECISÃO: UNÂNIME. JULGADO 
Na SESSÃo do dia: 23/02/2022. daTa do acÓrdÃo: 23/02/2022.
acÓrdÃo N. 8324 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18964 – dE ofÍcio (ProcES-
So/aiNf 102019510000067-8). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo dE 
PaUla loBo. EMENTa: icMS. aNTEciPaÇÃo ESPEcial. iMProcEdÊNcia. 
1. deve ser mantida a decisão singular que declarou a improcedência do 
auto de infração, tendo em vista que o regime de antecipação especial 
do imposto não se aplica aos contribuintes optantes pelo regime Especial 
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Micro-
empresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. 2. recurso 
conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do 
dia: 23/02/2022. daTa do acÓrdÃo: 23/02/2022.
acÓrdÃo N. 8323 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18742 – dE ofÍcio (ProcES-
So/aiNf N. 012017510000931-0). coNSElHEira rElaTora: JoSiaNE 
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SEiXaS dE oliVEira. EMENTa: icMS. falTa dE rEcolHiMENTo. iMPro-
cEdÊNcia do laNÇaMENTo. 1. deve ser mantida a decisão de primeira 
instância que, apoiada em diligência e em documentos juntados aos au-
tos, declara a improcedência do lançamento tributário, quando não confi-
gurados na situação fática os fatos narrados no aiNf. 2. recurso conhe-
cido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
23/02/2022. daTa do acÓrdÃo: 23/02/2022.

Protocolo: 775757
Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat

Portaria n.º202204000971, de 23/03/2022 - 
Proc n.º 102022730000750/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: anivaldo Muraski da Silva – cPf: 490.601.392-91
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc6930GB173772
Portaria n.º202204000973, de 23/03/2022 - 
Proc n.º 42022730001303/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: Hocasterson de lima lira – cPf: 987.007.902-49
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS JoY BlacK/Pas/automovel/9BGKd69U0MB221491
Portaria n.º202204000975, de 23/03/2022 - 
Proc n.º 82022730000373/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 Gilberto ramos de carvalho – cPf: 631.462.072-49
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS driVE GSr/Pas/automovel/8aP359a1YKU014793
Portaria n.º202204000977, de 23/03/2022 - 
Proc n.º 42022730001241/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: Zacarias figueiredo de lima – cPf: 195.134.102-34
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd adVENTUrE/Pas/automovel/9Bd37417Sf5075320
Portaria n.º202204000979, de 23/03/2022 - 
Proc n.º 22022730000649/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: alexandre rogerio da Silva – cPf: 757.655.862-87
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lT1/Pas/automovel/9BGEB69H0MG209728
Portaria n.º202204000981, de 23/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001635/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 olavo oliveira Moraes – cPf: 012.436.002-50
Marca/Tipo/chassi
fiaT/liNEa ESSENcE 1.8/Pas/automovel/9Bd1105BSG1573862
Portaria n.º202204000984, de 23/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001601/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: rosilene da Silva dias – cPf: 426.084.222-68
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XlS/Pas/automovel/9BrB29BT1f2073009
Portaria n.º202204000986, de 23/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001573/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: robney rodrigues Mota – cPf: 651.409.822-34
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713MG3295182
Portaria n.º202204000988, de 23/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001572/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Pedro osvaldo de Souza cruz – cPf: 012.218.762-87
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l MT lTZ/Pas/automovel/9BGJc75Z0dB283717
Portaria n.º202204000990, de 23/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001564/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 carlos do Socorro Borges rosa – cPf: 148.623.442-91
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa 1.4/Pas/automovel/9Bd19710HM3399381
Portaria n.º202204000992, de 23/03/2022 - 
Proc n.º 122022730000333/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: Ermando Martins da Silva – cPf: 254.822.622-00
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ccroSS XrE 20/Mis/Utilitari/9BrK3aaG0P0040471
Portaria n.º202204000994, de 23/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001044/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: Murilo da costa araujo – cPf: 435.915.152-72
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69r0fG345851

Portaria n.º202204000996, de 23/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001610/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: Newton Luiz Souza Bomfim – CPF: 094.363.322-20
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa ESSENc 1.6 dl/Pas/automovel/9Bd19716VH3330469
Portaria n.º202204000998, de 23/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001625/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo da Silva lobato – cPf: 057.456.672-49
Marca/Tipo/chassi
fiaT/UNo MillE WaY EcoN/Pas/automovel/9Bd15844ac6692728
Portaria n.º202204001000, de 23/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001043/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: Kalebe Sa de Sousa – cPf: 958.827.152-53
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HH3324833
Portaria n.º202204001002, de 23/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001588/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: rozana debora Santos Nunes – cPf: 686.169.022-87
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa El flEX/Pas/automovel/9Bd372111c4011221
Portaria n.º202204001004, de 23/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001244/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: Vladimir Silva alves – cPf: 424.374.232-49
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX JoY/Pas/automovel/9BGKl48U0lB181735
Portaria n.º202204001006, de 23/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001611/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: flavio antonio cunha chaves – cPf: 392.150.322-15
Marca/Tipo/chassi
cHEV/TracKEr 12T a Pr/Pas/automovel/9BGEP76B0MB229006
Portaria n.º202204001008, de 23/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001633/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: luciano Monteiro Machado – cPf: 568.387.782-20
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS PrEc aT/Pas/automovel/8aP359a23KU033555
Portaria n.º202204001010, de 23/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001613/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: Kellivan Meireles de Morais – cPf: 612.508.722-00
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/VErSa 16 UNiQUE/Pas/automovel/94dBcaN17GB102142
Portaria n.º202204001012, de 23/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001583/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 roberto alves – cPf: 449.681.244-49
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc4/Pas/automovel/9BWaG45U8NT022584

Portarias de reVoGaÇÃo de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204000983, de 23/03/2022 - 
Proc n.º 0020227300016666/seFa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2021 
a 31/12/2021
Base legal: art. 1º, § 1º, iV c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de mud categoria e transf de prop em veículo beneficiado pela 
isenção de ipva, placa qva0j34
interessado: Nilzete Miranda Sá de Souza – cPf: 597.985.562-91
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69V0KB222901

Protocolo: 775704

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

coNtrato Nº: 027/2018
terMo aditiVo Nº: 04
objeto do contrato: Prestação de serviço de manutenção do sistema Pro-
ject Builder, incluindo as atualizações de versões (média de duas por ano) e 
suporte técnico remoto receptivo (e-mail e telefone), em horário comercial 
do Brasil (de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00, exceto feriados nacio-
nais), para seis pessoas previamente identificadas – com reajuste previsto, 
após 12 meses, a ser realizado pelo INPC.
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Modalidade da contratação: inexigibilidade de licitação Nº 06/2018
data de assinatura do aditivo: 17.03.2022
Vigência do aditivo: 22.03.2022 a 21.03.2023
objeto do aditivo: Prorrogação de vigência
fundamento legal do aditivo: artigo 37, XXi da cf c/c art. 57, ii da lei nº 8.666/1993.
Valor Global estimado de até: r$-38.775,48 (Trinta e oito mil, setecentos 
e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos)
contratada: ProJEcT BUildEr lTda. EPP
Endereço:  av. rio Branco, Nº 109 Grupo 2201 – Bairro: centro
cEP: 20040-040  rio de Janeiro/rJ
diretor responsável: Geize Maria Teixeira da Silva de figueiredo
ordenador responsável: ruth Pimentel Mello – diretora-Presidente

Protocolo: 775985

1º terMo aditiVo aos coNtratos iNdicados aBaiXo
credeNciaMeNto Nº 002/2020

art. 8º do reGULaMeNto de LicitaÇÕes e coNtratos do BaNParÁ e art. 30 da Lei n. 13.303/2016

Nº do con-
trato

contratada/cre-
denciada

Valor efetiva-
mente Pago 
na Última 
Vigência - 

anual

data de assi-
natura

Vigência próxima
aditivada

endereço da cre-
denciada

037/2021

NoVa GaraNTia 
SErViÇoS dE rEcU-

PEraÇÃo dE crÉdiTo 
S.S. lTda

r$ 75,43 17.03.2022 23.03.2022 a 
22.03.2023

avenida Serzedelo cor-
rêa, nº 15 Ed. Manoel 

Pinto da Silva, Sala 204  
Bairro: Nazaré

cEP: 66.035-400  
Belém/Pa 

055/2021
iMPacTo aSSESSoria 

E coNSUlToria 
lTda.

r$ 706,72 17.03.2022 12.04.2022 a 
11.04.2023

rua Ébano Pereira, nº 
60  Bairro: centro
cEP: 80.410-240  

curitiba/Pr 

064/2021
NUMBEr oNE 

rEcUPEradora dE 
crÉdiTo lTda.

r$ 3.575,54 17.03.2022 14.06.2022 a 
13.06.2023

rua São Bento, nº 370, 
coNJ 32, 3º andar  

Bairro: centro
cEP: 01.010-001  São 

Paulo/SP 
objeto do aditivo:  Prorrogação de vigência - Prazo
fundamento legal do aditivo: art. 71, da lei nº 13.303/2016 c/c art. 8º do rEGUlaMENTo dE liciTaÇÕES E coNTra-
ToS do BaNPará e art. 30 da lei n. 13.303/2016
Valor Global Estimado do credenciamento que possui 44 credenciadas de até: r$4.800.000,00 (Quatro milhões e oito-
centos mil reais) – limite global máximo e uno para todas as empresas credenciadas, utilizado sob demanda.
diretor responsável: Geize Maria T. S. figueiredo
ordenador responsável: ruth Pimentel Mello – diretora-Presidente

Protocolo: 775706

oUtras MatÉrias
.

concurso Público 2018
edital de convocação nº 163/2022
convocamos o candidato, abaixo relacionado, para comparecer ao BaNPa-
rá, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar desta divulgação, para tratar 
de assunto referente à contratação, para o cargo especificado abaixo:
carGo: Técnico Bancário Nível Médio
PoLo iV

Nome colocação agência Banpará (Local de apresentação de documentos)
GUSTaVo SaNToS dE alMEida 90º av. Pte. Vargas, 251 – 2° andar - Belém/Pa

obs.: o não comparecimento do candidato, no prazo acima estabelecido, 
será considerado como desistência.
Belém, 24 de março de 2022.

Protocolo: 775684

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saÚde PÚBLica

sisteMa ÚNico de saÚde
11º ceNtro reGioNaL de saÚde

Portaria Nº 015 de 23 de MarÇo de 2022
o (a) ordenador (a) de despesa da SEcrETaria dE ESTado dE SaUdE 
PÚBlica, usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções con-
tidas no dEcrETo Nº 1.180/08, artigo 3º, Parágrafo 1º, que disciplina a 
concessão e aplicação de suprimento de fundos.
rESolVE:
coNcEdEr, ao servidor (a) abaixo, Suprimento de fundos para ser aplica-
do no período de 30 (trinta dias), contados a partir da emissão da ordem 
Bancária, visto que se destinam ao pagamento de despesas que não po-
dem subordinar-se ao processo normal de aplicação da unidade.
coNcEdEr, o prazo de 45 (quarenta e cinco dias), contados da data da 
emissão da ordem bancária, para encaminhamento de Prestação de con-
tas, sendo que após esse período, estará o servidor impedido de receber 
novo Suprimento de fundos, além de estar sujeito a Tomada de contas 
Especial a ser promovida pelo Tribunal de contas do Estado.

NoMe carGo MatricULa cPF

ZÉlia MUTraN ZEVEdo cHEfE dE
UNidadE MiSTa 5949113/1 201.361.293-15

Projeto atividade Natureza da despesa fonte Valores
4120008887 3390-33 0103000000 1.560,00

ToTal da dESPESa  1.560,00

irlaNdia da SilVa GalVÃo
diretora 11º crS/SESPa
PorTaria Nº 1.650/2020-ccG

Protocolo: 775552
Portaria N° 263 de 22 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,
r E S o l V E:
adMiTir, a partir de 30/03/1979, PaUlo coNcEiÇÃo rodriGUES dE 
SoUSa, contratado para serviços prestados na função agente de Saúde, 
para fins de regularização funcional, conforme processo 2014/172960.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 775504
Portaria N° 268 de 23 de MarÇo de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997 e,
coNSidEraNdo o decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doE nº 
34.240 de 01/06/2020;
E coNSidEraNdo o teor do processo nº 2022/194220.
r E S o l V E:
cEdEr, ao NÚclEo EXEcUTor do ProGraMa MUNicÍPioS VErdES - 
NEPMV, o servidor EdSoN dUarTE dE JESUS, matrícula nº 5176999/1, 
cargo EcoNoMiSTa, lotado na dirEToria adMiNiSTraTiVa E fiNaNcEi-
RA, pelo período de 04 (quatro) anos, com ônus para o órgão de destino.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 23.03.2022.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 775889

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 352 de 23 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, publica-
da no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o casamento da 
servidora Maria dE NaZarE SoarES dE liMa, que se deu na data de 12 
de março 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 Maria dE 
NaZarE SoarES dE liMa, id. funcional nº 5847788/5, ocupante do cargo de 
assistente Social, lo tada na Unidade de referencia Especializada - reduto, no 
período de 12 de março de 2022 a 19 de março de 2022, conforme certidão 
de casamento Matrícula n° 066852 01 55 2022 3 00002 107 0000407 09.
 ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 12 de março 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 23/03/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 775596

.

.

coNtrato
.

coNtrato de GestÃo Nº 002/sesPa/2022 
Processo Nº 2020/1054678

objeto: o presente contrato de Gestão tem por objeto estabelecer o com-
promisso entre as partes para o gerenciamento, operacionalização e exe-
cução das ações e serviços de saúde, no HoSPiTal rEGioNal PÚBlico 
do MaraJÓ - HrPM, localizado no Município de Breves, com a pactuação 
de indicadores de qualidade e resultado, em regime de 24 (vinte e quatro) 
horas por dia, assegurando assistência universal e gratuita, exclusiva, aos 
usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, com obediência aos princípios do 
SUS, expressos no art. 198, cf e no art. 7º da lei federal nº 8.080/90, além 
da obrigatoriedade de alimentação dos Sistemas de Gestão e informação de 
Saúde em vigor, tudo em conformidade com os anexos a seguir elencados, 
que integram o presente instrumento, para todos os fins de direito:
1. a) anexo i – Plano de Trabalho/descrição de Serviços (Meta Quantitativa);
2. b) anexo ii – indicadores de Qualidade (Meta Qualitativa);
3. c) anexo iii – Sistema de Pagamento;
4. d) Anexo IV – Relatório Contábil e Financeiro;
5. e) Anexo V – Termo de Cessão de Uso de Bens Móveis e;
6. f) Anexo VI – Termo de Cessão de Uso de Bem Imóvel;
data da assinatura: 18/03/2022
Valor Global: r$ 52.155.636,00 (cinquenta e dois milhões, cento e cin-
quenta e cinco mil, seiscentos e trinta e seis reais).
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Vigência: 12 (doze) meses, iniciando em 21/03/2022 e finalizando em 
21/03/2023, podendo ser prorrogado por períodos sucessivos no interesse 
de ambas as partes, mediante parecer favorável da SESPa.
dotação orçamentária: 8877;  Elemento de despesa 335043  fonte de 
recurso 0103 / 0101 / 0149 / 0349 / 0303 / 0301.
contratado: iNSTiTUTo NacioNal dE dESENVolViMENTo Social E HUMaNo - iNdSH.
Endereço: av. rio Branco, s/n, centro, cEP 68.800-000, Município de Breves – Pa 
cNPJ: 18.963.002/0001- 41
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros – Secretário adjunto 
de Gestão administrativa.

Protocolo: 775975

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 002/sesPa/2018
Processo: 2021/1010527
objeto: o presente instrumento tem por objeto a repactuação de metas, 
contratação de profissionais no Hospital Geral de Tailândia, dos quais
01 anestesista (plantão 24horas)
01 clínico Médico (plantão 24 horas);
01 Ginecologista/obstetra (plantão 24 horas)
01 infectologista (parecer de especialidade)
01 Neurologista (parecer de especialidade)
01 ortopedista (plantão 24 horas)
06 Enfermeiros
14 Técnicos de enfermagem
disponibilização de 06 (seis) leitos UTi adulto;
disponibilização de 03 (três) leitos UTi Neo/Ped.
Em virtude da repactuação de metas e contratação de recursos humanos no 
Hospital Geral de Tailândia, conforme indicado acima, aplicam-se os anexos 
técnicos deste Termo aditivos revogando os anexos técnicos anteriores.
Valor Total: Haverá acréscimo financeiro ao valor mensal  de custeio no 
montante de r$ 566.925,00 (quinhentos e sessenta e seis mil, novecentos 
e vinte e cinco reais), passando de r$ 2.814.896,10 (dois milhões, oito-
centos e quatorze mil oitocentos e noventa e seis reais e dez centavos) 
para o valor mensal de r$ 3.381.821,10 ( três milhões, trezentos e oitenta 
e um mil, oitocentos e vinte um reais e dez centavos ).
data de assinatura: 22/03/2022
dotação orçamentária: 8877  Elemento de despesa: 335043
fonte de recurso: 0103/0101/0149/0349/0303/0301
contratado: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo Social E HUMaNo - idNSH
End.: Avenida Florianópolis, s/nº CEP: 68.695-000 Tailândia -PA
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros-
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 775562
7º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 011/sesPa/2020
Processo N°: 2021/244701
objeto: o presente instrumento tem por objeto a redução de 10 leitos UTi 
coVid-19 e a manutenção dos leitos clínicos coVid-19 previstos no 6º 
Termo aditivo, conforme disponibilização de leitos na central Estadual de 
regulação, pelo prazo de 90 (noventa) dias no Hospital regional  Público 
do Tapajós, situado no município de Itaituba totalizando até:
• 10 Leitos UTI-COVID-19
• 10 Leitos Clínicos-COVID-19
Para a execução deste Termo aditivo, serão considerados os valores a se-
guir indicados:
• Leitos UTI-COVID: diária do leito por R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais)
• Leitos Clínicos-COVID: diária do leito por R$ 1.166,66 (mil cento e ses-
senta e seis reais e sessenta e seis centavos).
Valor Total: r$ 2.489.994,00 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e nove 
mil, novecentos e noventa e quatro reais) cujo repasse mensal será refe-
renciado pela disponibilização de leitos coVid-19 no sistema da central 
Estadual de regulação.
data da assinatura: 18/03/2022
Vigência: 90 (noventa) dias iniciando a partir da data da assinatura, revo-
gando a vigência do 6º Termo aditivo.
orçamento: dotação orçamentária: 8877/7684; Elemento de despesa: 
335043; fonte: 0103 / 0303 / 0101 / 0301 / 0149 / 0349/0386.
contratado: iNSTiTUTo Social MaiS SaÚdE.
Endereço: av. Marechal rondon, s/nº, Bairro liberdade
cEP 68.180-610, Município itaituba - Pa
cNPJ: 18.963.002/0009- 07
ordenador: rômulo rodovalho Gomes– Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 775891

editaL de seLeÇÃo Nº 004/2022 - Processo Nº 2021/656824
cHaMaMeNto PÚBLico Nº 004/2022

Processo Nº 2021/656824
tiPo: tÉcNica e PreÇo

aViso de aBertUra cHaMaMeNto PÚBLico 
editaL de seLeÇÃo Nº 004/2022, de 24 de MarÇo de 2022

o ESTado do Pará, através da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚ-
Blica, doravante denominada SESPa, torna pública a realização de cHa-
MAMENTO PÚBLICO para seleção de entidades de direito privado, sem fins 
lucrativos, qualificadas no estado do Pará como OSS interessadas em cele-
brar coNTraTo dE GESTÃo para o fomento, gerenciamento, operacionali-
zação e execução de atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos 
no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, localizado na Travessa 14 de 

abril, nº 1.394, bairro de São Braz, município de Belém (Pa), cEP: 66.063-
005 com fundamento na lei federal nº 9.637/1998; à lei Estadual nº 
5.980, de 19 de julho de 1996, à lei 6.773, de 23 de agosto de 2005, no 
decreto 3.876, de 21 de janeiro de 2000, no decreto Estadual nº 21, de 
14 de fevereiro de 2019 e alterações promovidas pelo decreto nº 1.547, 
de 06 de maio de 2021.
oBJETo: Seleção de entidade qualificada no Estado do Pará, como orga-
nização social em saúde, doravante denominada de oSS, para celebrar 
contrato de gestão para o gerenciamento, operacionalização e execução de 
atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos no Hospital Oncoló-
gico infantil dr. octávio lobo, no município de Belém/Pa.
SESSÃo dE aBErTUra: 11 de abril de 2022, às 9:00 horas no Auditório da Sede 
da Secretaria Estadual de Saúde Pública do Pará - SESPa, 2º andar, Travessa 
lomas Valentinas, nº 2190, Bairro do Marco, Belém (Pa), cEP: 66.093-677.
croNoGraMa do Processo de seLeÇÃo
o processo de seleção compreenderá os seguintes eventos, observando pra-
zos que poderão ser alterados em razão de fatos supervinientes à publicação 
do edital, devidamente motivado e justificado pela Comissão de Seleção:

croNoGraMa PerÍodo

Publicação do Edital de Seleção 24/03/2022

Manifestação de interesse em participar do Processo Seletivo e agendamento de Visita Técnica 04 a 05/04/2022

Visita Técnica Hospitalar 06/04/2022

Entrega do envelope 01 (documentos de Habilitação e Proposta financeira) e envelope 02 (Pro-
posta Técnica), a seguir sessão pública de análise do envelope 01. 11/04/2022

Publicação do Resultado Provisório 19/04/2022

Prazo para recurso 20 a 25/04/2022

Publicação do resultado do (s) recurso (s) 27/04/2022

Prazo para recurso hierárquico 28 e 29/04/2022

Publicação do Resultado Definitivo e Homologação 03/05/2022

ENTrEGa do EdiTal: os interessados deverão retirar o edital no sítio: 
www.saude.pa.gov.br ou na sede da Secretaria de Estado de Saúde Pública 
/ SESPa, sito à Travessa lomas Valentina, nº 2190, Bairro do Marco, Belém 
(Pa), cEP: 66.093-677, 3º andar, Sala da comissão de Seleção no momen-
to da Manifestação de interesse.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 776041

.

.

ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

diÁria
.

Portaria de coNcessÃo de diÁrias Nº 08/2022 
de 14 de MarÇo de 2022

a diretora da Escola Técnica do SUS/Pa, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela PorTaria N° 1.489/2020 – ccG, Publicada no 
doE Nº 34.283 de 16 de julho de 2020, e tendo em vista as instruções 
contidas em fundamento legal: no art. 145 da lei 5.810 de 24/01/1994, 
dEcrETo No 2.819 de 06 de setembro de 1994, disciplina a concessão de 
DIÁRIAS em missão Oficial do Estado e obtendo capacitação profissional.
resolve:
conceder: diárias ao(s) Servidor (es):
Matrícula/Nome/cPf
59625411 / adriana cunha Vasconcelos / 476.672.222-15
Número de diárias: 6,5 (seis diárias e meia)
Valor: r$ 1.542,97 (um mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa 
e sete centavos).
Período: 16/03/2022 à 22/03//2022
origem: Belém
destinos: Paragominas, Vigia de Nazaré e Santa Bárbara
objetivo: rEaliZar aÇÃo ETSUS Por Todo o Pará (coNHEcENdo a 
ETSUS/Pa, cErTificaÇÃo do cUrSo dE QUalificaÇÃo Para aGENTE 
coMUNiTário dE SaÚdE - acS E PalESTra EdUcaTiVa: a iMPorTÂNcia 
do acS Na rEdE dE aTENÇÃo BáSica dE SaÚdE), NoS MUNicÍPioS: 
ParaGoMiNaS, ViGia E SaNTa BárBara.
registre-se, publique-se, cumpra-se
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa

Protocolo: 775869
Portaria de coNcessÃo de diÁrias Nº 01/2022 

de 10 de MarÇo de 2022
a diretora da Escola Técnica do SUS/Pa, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela PorTaria N° 1.489/2020 – ccG, Publicada no 
doE Nº 34.283 de 16 de julho de 2020, e tendo em vista as instruções 
contidas em fundamento legal: no art. 145 da lei 5.810 de 24/01/1994, 
dEcrETo No 2.819 de 06 de setembro de 1994, disciplina a concessão de 
DIÁRIAS em missão Oficial do Estado e obtendo capacitação profissional.
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resolve:
conceder: diárias ao(s) Servidor (es):
Matrícula/Nome/cPf
5956137-1 / osmar da Silva Neves / 026.883.172-61
5958697-1 / Jordana Mariany da Silva e Silva / 932.242.492-34
5914914-3 / Màrio Ver Valen dos Santos Neto / 012.936.632-39
57194143-1 / odineide da Silva Bastos rêgo / 693.947.172-34
54194665-1 / Pedro Paulo Wanzeler Neves / 644.635.162-34
5948364-1 / rosemiro farias da costa Neto / 936.094.262-68
5251486-2/ rosivaldo do Vale e Silva / 265.921.932-04
Número de diárias: 9,5 (nove diárias e meia)
Valor: r$ 2.255,11 (dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos).
Período: 13/03/2022 à 22/03//2022
origem: Belém
destinos: Nova Esperança do Piriá, Paragominas, Vigia de Nazaré e Santa Bárbara
objetivo: realizar ação ETSUS Por Todo o Pará (coNHEcENdo a ET-
SUS/Pa, cErTificaÇÃo do cUrSo dE QUalificaÇÃo Para aGENTE co-
MUNiTário dE SaÚdE - acS E PalESTra EdUcaTiVa: a iMPorTÂNcia 
do acS Na rEdE dE aTENÇÃo BáSica dE SaÚdE), NoS MUNicÍPioS dE 
NoVa ESPEraNÇa do Piriá, ParaGoMiNaS, ViGia E SaNTa BárBara.
registre-se, publique-se, cumpra-se
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa

Protocolo: 775857
Portaria de coNcessÃo de diÁrias Nº 02/2022 

de 10 de MarÇo de 2022
a diretora da Escola Técnica do SUS/Pa, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela PorTaria N° 1.489/2020 – ccG, Publicada no 
doE Nº 34.283 de 16 de julho de 2020, e tendo em vista as instruções 
contidas em fundamento legal: no art. 145 da lei 5.810 de 24/01/1994, 
dEcrETo No 2.819 de 06 de setembro de 1994, disciplina a concessão de 
DIÁRIAS em missão Oficial do Estado e obtendo capacitação profissional.
resolve:
conceder: diárias ao Servidor:
Matrícula/Nome/cPf
5214440-1 / Mário augusto Marques da Silva / 076.427.842-87
Número de diárias: 9,5 (nove diárias e meia)
Valor: r$ 2.255,11 (dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos).
Período: 13/03/2022 à 22/03//2022
origem: Belém
destinos: Nova Esperança do Piriá, Paragominas, Vigia de Nazaré e Santa Bárbara
objetivo: conduzir servidores  que irão realizar ação ETSUS Por Todo o 
Pará , nos municípios de NoVa ESPEraNÇa do Piriá, ParaGoMiNaS, 
ViGia E SaNTa BárBara.
registre-se, publique-se, cumpra-se
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa

Protocolo: 775862

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

Portaria
.

Portaria Nº 46 - 14 de fevereiro de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: monitorar a campanha de vacinação contra coVid19 em crian-
ças na faixa etária de 05 a 11 anos,
origem: capanema/Pa – destino: Primavera/São João de Pirabas/Tracua-
teua/ourém/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

isadora Maria landim Santos 5955662 Enfermeira

Nádia cristina figueiredo ferreira 55588852-1 Enfermeira

irene costa dos Santos 108812-1 ag.portaria

No período de 15 a 18/03/2022. Quantidade 02 (duas)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
Portaria Nº 47 - 14 de fevereiro de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: conduzir veículo oficial com os servidores do 4º CRS/SESPA, que 
irão monitorar a campanha de vacinação contra coVid-19 em crianças na 
faixa etária de 05 a 11 anos,
origem: capanema/Pa – destino: Primavera/São João de Pirabas/Tracua-
teua/ourém /Pa.

Nome do servidor Matrícula  

luiz Maria alves felipe filho 57206795-1 Motorista

No período de 15 a 18/03/2022. Quantidade 02 (duas)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Portaria Nº 93 - 07 de março de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: receber suporte Técnico e qualificações das Coordenações Esta-
duais de Política de Saúde da Pessoa com Transtorno do Espectro autista, 
Saúde indígena e Populações Tradicionais e doenças crônicas não Trans-
missíveis (Tabagismo),
origem: capanema/Pa – destino: Belém /Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

Marcia cecilia Santana de Jesus 57198097-1 assistente Social

No período de 14/03/2022. Quantidade 0,5 (meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
Portaria Nº 94 - 07 de março de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: conduzir, em veículo oficial, técnica deste 4° CRS, ao nível Cen-
tral da SESPA, para receber suporte Técnico e qualificações das Coordena-
ções Estaduais de Política de Saúde da Pessoa com Transtorno do Espectro 
autista, Saúde indígena e Populações Tradicionais e doenças crônicas não 
Transmissíveis (Tabagismo),
origem: capanema/Pa – destino: Belém/Pa.

Nome do servidor Matrícula  
ávila Junior de Souza amaral 57207813-1 Motorista

No período de 14/03/2022. Quantidade 0,5 (meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
Portaria Nº 95 - 09 de março de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: para realizar monitoramento e treinamento dos programas Tria-
gem Neonatal (Teste do Pézinho), SISCAM, SISVAN, Controle de câncer de 
colo de útero e Mama, Programa renda Brasil, Programa de Vitamina a e 
Suplementação de Sulfato ferroso,
origem: capanema/Pa – destino: Viseu/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
diná ferreira costa 57174866-1 Enfermeira

Maria de Nazaré Vasconcelos Medeiros 3157520-1 Odontóloga
carla Simone do Nascimento Santos 5961454-1 ag. administrativo

No período de 15 a 17/03/2022. Quantidade 2,5(duas meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
Portaria Nº 96 - 09 de março de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores do 4ºCRS para realizar moni-
toramento e treinamento dos programas Triagem Neonatal (Teste do Pézinho), 
SISCAM, SISVAN, Controle de câncer de colo de útero e Mama, Programa Renda 
Brasil, Programa de Vitamina a e Suplementação de Sulfato ferroso,
origem: capanema/Pa – destino: Viseu/Pa.

Nome do servidor Matrícula  
ávila Junior de Sousa amaral 57207813-1 Motorista

No período de 15 a 17/03/2022. Quantidade 2,5(duas meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
Portaria Nº 85 - 25 de Fevereiro de 2022
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar Supervisão das ações de ViSa realizada no ano de 2021 
e Programação de ações para 2022
origem: capanema/Pa – destino: Peixe Boi, Nova Timboteua, Bonito e ourém /Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
José Maria Moura 0502121 Guarda de Endemias

antônio carlos da Mata Sidrim 236667-2 Tec. Em Educação física

No período de 15 a 18/03/2022. Quantidade 2,0 (duas)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
Portaria Nº 86 - 25 de Fevereiro de 2022
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores do 4ºCRS para realizar 
Supervisão das ações de ViSa realizada no ano de 2021 e Programação de 
ações para 2022
origem: capanema/Pa – destino: Peixe Boi, Nova Timboteua, Bonito e ourém /Pa.

Nome do servidor Matrícula  
antônio Soares de Menezes 0505329 Motorista

No período de 15 a 18/03/2022. Quantidade 2,0 (duas)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 775576
Portaria Nº 48 - 07 de março de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: monitorar a campanha de vacinação contra coVid-19 em crian-
ças na faixa etária de 05 a 11 anos.
origem: capanema/Pa – destino: Bonito, Peixe Boi, Quatipuru E Sta. luzia 
do Pará /Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
cleiane ferreira lima 5955661-1 Enfermeira

Jesse dos Santos rodrigues 505222 ag.  de Saúde Pública
Eliana do Socorro Pessoa ribeiro 5900791-1 ag. de Endemias
Nádia cristina figueiredo ferreira 55588852-1 Enfermeira

No período de 22 a 25/03/2022. Quantidade 2,0 (duas)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
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Portaria Nº 49 - 07 de março de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores para monitorar a campanha 
de vacinação contra coVid-19 em crianças na faixa etária de 05 a 11 anos.
origem: capanema/Pa – destino: Bonito, Peixe Boi, Quatipuru E Sta. luzia 
do Pará/Pa.

Nome do servidor Matrícula  cargo

orivaldo ramos Silva 5159164-1 Motorista

No período de 22 a 25/03/2022. Quantidade 2,0 (duas)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 775868
Portaria Nº 97 - 10 de março de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: participar de curso de atualização na assistência ao Pré-Natal e 
Emergências obstétricas no período de 21 a 25 de maço de 2022 que será 
realizado pelo ETSUS-Pa.
origem: capanema/Pa – destino: Belém-Pa /Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

diná ferreira da costa 57174866-1 Enfermeira

No período de 21 a 25/03/2022. Quantidade 4,5 (quatro e meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 775875
Portaria Nº 89 - 03 de março de 2022
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: realizar Acompanhamento à equipe de Planificação nas dificulda-
des apresentadas pelos municípios e definir data e programações das próxi-
mas oficinas Necessidade de orientação aos municípios quanto à mudança de 
tipologia das ESf e visita as ESf com saúde Bucal. Monitoramento da raPS 
(rede de atendimento Psicossocial) – caPS, aMENd, Unidades de saúde,
origem: capanema/Pa – destino: Viseu e cachoeira do Piriá /Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

Nicely Borges fagundes colares 5919525-2 comissionado

iolanda de fatima Mendes da Silva 3156184-1 Odontóloga

almicelia Souza de araujo 5472288-3 assistente Social

Marcia cecilia Santana de Jesus 57198097-1 comissionado

No período de 21 a 23/03/2022. Quantidade 2.5 (duas e Meias)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
Portaria Nº 90 - 03 de março de 2022
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores para realizar Acompanha-
mento à equipe de Planificação nas dificuldades apresentadas pelos muni-
cípios e definir data e programações das próximas oficinas Necessidade de 
orientação aos municípios quanto à mudança de tipologia das ESf e visita 
as ESf com saúde Bucal. Monitoramento da raPS (rede de atendimento 
Psicossocial) – caPS, aMENd, Unidades de saúde,
origem: capanema/Pa – destino: Viseu e cachoeira do Piriá /Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo 

Vanderlê Sales de lima 57206796-1 Motorista

No período de 21 a 23/03/2022. Quantidade 2.5 (duas e Meias)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 775825
Portaria Nº 83 - 25 de fevereiro de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar Supervisão das ações de ViSa realizada no ano de 2021 
e Programação de ações para 2022.
origem: capanema/Pa – destino: Santarém Novo, Primavera, Quatipuru, 
São João de Pirabas e Salinópolis /PA.

Nome do servidor Matrícula cargo

Jorge Miguel cecim coelho 5466180-2 Médico Veterinário

antônio carlos da Mata Sidrim 236667-2 Tec. Em Educação física

No período de 21 a 25/03/2022. Quantidade 2.5 (duas e Meias)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
Portaria Nº 84 - 25 de fevereiro de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores para realizar Supervisão das 
ações de ViSa realizada no ano de 2021 e Programação de ações para 2022.
origem: capanema/Pa – destino: Santarém Novo, Primavera, Quatipuru, 
São João de Pirabas e Salinópolis /PA.

Nome do servidor Matrícula cargo 

antônio Soares de Menezes 0505329 Motorista

No período de 21 a 25/03/2022. Quantidade 2.5 (duas e Meias)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 775810
Portaria Nº 43 - 25 de fevereiro de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: dar Suporte técnico em Áreas com histórico de casos de agressão 
em animais de Produção por morcegos se faz necessário realizar ações 
que fazem parte do planejamento estratégico de prevenção e controle da 
raiva, visando a manutenção da saúde humana e devido a quantidade de 
localidades a serem trabalhadas foi necessário mais uma noite de trabalho 
para fazermos toda área.
origem: capanema/Pa – destino: cachoeira do Piriá/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

antônio Neves Medeiros dos Santos 0505099 ag. de Saúde Pública

itamar lima da Silva 108804/1 ag. de Portaria

francisco chagas Mourão Galvão 505018 ag. de Saúde Pública

reynan costa dos Santos 5955656/1 ag. administrativo

No período de 21 a 26/03/2022. Quantidade 5.5 (cinco e Meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
Portaria Nº 44 - 25 de fevereiro de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores para dar Suporte técnico 
em Áreas com histórico de casos de agressão em Animais de Produção por 
morcegos se faz necessário realizar ações que fazem parte do planejamen-
to estratégico de prevenção e controle da raiva, visando a manutenção da 
saúde humana e devido a quantidade de localidades a serem trabalhadas 
foi necessário mais uma noite de trabalho para fazermos toda área.
origem: capanema/Pa – destino: cachoeira do Piriá/Pa.

Nome do servidor Matrícula  cargo

ávila Junior de Sousa amaral 57207813/1 Motorista

No período de 21 a 26/03/2022. Quantidade 5.5 (cinco e Meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 775888
Portaria Nº 30 - 11 de fevereiro de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar acompanhamento e avaliação dos serviços oferecidos na 
rede de Urgência e Emergência no Hospital Geral de Bragança referente 
ao mês de fevereiro de 2022.
origem: capanema/Pa – destino: Bragança /Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

redson rogério Moura Gonçalves 57174866-1 Enfermeiro

KaMila liliaNE NUNES dE oliVEira 57190896/1 ag. administrativo

no período de 07 e 08/03/2022. Quantidade 1,0 (uma)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
Portaria Nº 31 - 11 de fevereiro de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores para realizar acompanha-
mento e avaliação dos serviços oferecidos na rede de Urgência e Emergên-
cia no Hospital Geral de Bragança referente ao mês de fevereiro de 2022,
origem: capanema/Pa – destino: Bragança /Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo 

VaNdErlÊ SalES dE liMa 57206796-1 Motorista

no período de 07 e 08/03/2022. Quantidade 1,0 (uma)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 775788
Portaria Nº 34 - 21 de fevereiro de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar acompanhamento e avaliação dos contratos dos laborató-
rios (Laboratório De Analise Clínicas De Bragança, Instituto Médico De Bra-
gança-imeb E clínica Ultrapreven), referente ao mês de fevereiro de 2022.
origem: capanema/Pa – destino: Bragança /Pa.
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Nome do servidor Matrícula cargo

SilViaNE dE SoUSa SoarES 57230371-1 Tec. de Enfermagem

KaMila liliaNE NUNES dE oliVEira 57190896/1 ag. administrativo

no período de 16 a 18/03/2022. Quantidade 1,5 (uma e meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 775798
Portaria Nº 72 - 24 de fevereiro de 2022
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: acompanhamento e orientação à equipe de Planificação, acom-
panhar a equipe do nível Central na realização de oficinas tutoriais, assim 
como fazer monitoramento do Sad Melhor em casa.
origem: capanema/Pa – destino: augusto corrêa, Bonito, cachoeira do 
Piriá, Tracuateua, Salinópolis e Quatipuru /PA.

Nome do servidor Matrícula cargo

Márcia cecília Santana de Jesus 57174866-1 comissionado

Nicely Borges fagundes colares 3157520-1 comissionado

no período de 07 a 11/03/2022. Quantidade 2,5 (duas e meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
Portaria Nº 73 24 de fevereiro de 2022
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: conduzir veículo oficial com servidores para realizar visita técnica 
para acompanhamento e orientação à equipe de Planificação, acompanhar 
a equipe do nível Central na realização de oficinas tutoriais, assim como 
fazer monitoramento do Sad Melhor em casa.
origem: capanema/Pa – destino: augusto corrêa, Bonito, cachoeira do 
Piriá, Tracuateua, Salinópolis e Quatipuru /PA.

Nome do servidor Matrícula  cargo

luiz Maria alves felipe filho 504973 Motorista

no período de 07 a 11/03/2022. Quantidade 2,5 (duas e meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 775774

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 47 de 23  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 - TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 03 de 04/03/2022, publicada 
no doE nº 34.882 de 07/03/2022, Publicação nº 767656, Pg. 23, a qual 
concede 01 meses de licença Prêmio a servidora Maria MadalENa dE 
MoUra, matrícula nº 724238-1, lotada no 5º centro regional de Saúde.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
dirETor do 5º crS/SESPa

Protocolo: 775454

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

Portaria
.

Portaria Nº 08 de 22 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 2022/242333
rESolVE:
EXclUir o servidor José Walter Silva costa; Matrícula: 498840;

cargo: agente de Saúde, da Portaria Nº37 de 04 de Março de 2022, Pu-
blicada no Diário Oficial 34.893 de 15 de Março de 2022, protocolo n° 
771099, referente à concessão de diárias para o município de Monte ale-
gre/ Pa – Brasil no Período: 28/03/2022 a 31/03/2022 / N° de diárias: 3,5 
(três diárias e meia).
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SESPa/ 9° crS, 23 de Março de 2022.
aliNE Nair liBEral cUNHa
diretora do 9° centro regional de Saúde

Protocolo: 775592

.

.

errata
.

errata de diÁria.
Portaria Nº64 de 15 de Março de 2022; publicado no DIÁRIO OFI-
CIAL NO 34.903 DE 23 DE Março DE 2022; Protocolo nº 775011
Servidor:
Valdinei Gomes lopes.
onde se lê.
Período: 11/03/2022 a 12/03/2022 N° de diária: 2,5 (duas diárias e meia)
Leia-se.
Período: 10/03/2022 a 12/03/2022 N° de diária: 2,5 (duas 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: 775545

diÁria
.

Portaria Nº67 de 10 de Março de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
Objetivo: Assessoramento técnico integrado com a vigilância Epidemiológi-
ca, animais personhentos, atualização ao novo profissional nos sistemas do 
SisPNCD, vigilância Entomológica e Entomologia na equipe municipal, nas 
atividades inerente ao programa de controle das arboviroses.
origem: Santarém/Pa-Brasil
destino: Belterra/Pa – Brasil.
Período: 04/04/2022 a 07/04/2022 / N° de diária:4 meias diárias
Servidores:
José alves dos Santos
cPf: 293.293.452-04
Matrícula: 504196
cargo: Guarda de Endemias
José Walter Silva costa
cPf: 206.412.492-68
Matrícula. 498840
cargo: agente de Saúde
alessandra Nádrea Sousa Silva
cPf: 654.200.982-53
Matrícula:5904121
cargo: Marinheiro fluvial de convés
francisco ribeiro Pinto
cPf: 149.086.542-04
Matrícula: 0505612
cargo: agente de Saúde
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 775511
diÁrias

Portaria Nº 68 de 10 de Março de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: conduzir os servidores que irão assessoramento técnico inte-
grado com a vigilância Epidemiológica, animais personhentos, atualização 
ao novo profissional nos sistemas do SisPNCD, vigilância Entomológica e 
Entomologia na equipe municipal, nas atividades inerente ao programa de 
controle das arboviroses.
origem: Santarém/Pa-Brasil
destino: Belterra/Pa – Brasil.
Período: 04/04/2022 a 07/04/2022 / N° de diária:4 meias diárias
Servidor:
Pedro alves Bezerra
cPf: 050.784.662-15
Matrícula: 1115621
cargo: Motorista
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 775512
diÁria.

Portaria Nº66 de 15 de Março de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
Objetivo: Supervisão direta quanto aos programas de vigilância e controle 
das leishmaniose tegumentar, visceral canina, conforme protocolos do Mi-
nistério da saúde e programações informadas no 1º QdQQ/2022.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Prainha/ Pa – Brasil
Período: 18/04/2022 a 22/04/2022 / N° de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia)
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Servidores:
João Pereira Monteiro.
cPf: 158.880.532-87.
Matrícula: 0504472.
cargo: agente de saúde.
djair Vasconcelos de Sousa
cPf: 083.497.972-15
Matrícula: 0505359
cargo: agente de Saúde.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 775449
Portaria Nº70 de 10 de Março de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
Objetivo: Supervisionar e atualizar os profissionais da entomologia e a 
equipe em campo e atualização dos sistemas na Vigilância Entomológica e 
Epidemiológica no programa do LIRAa, SisPNCD, SisLOCALIDAE e SINAN.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: alenquer/ Pa – Brasil
Período: 11/04/2022 a 14/04/2022 / N° de diárias: 3,5 (três diárias e meia)
Servidores:
Nesildo oliveira Pinto
cPf: 195236532-53
Matrícula: 505382
cargo: agente de Saúde
José Walter Silva costa
cPf: 206.412.492-68
Matrícula. 498840
cargo: agente de Saúde
francisco freitas
cPf:091.821.102-63
Matrícula:0505330
cargo: agente de Saúde.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 775651
diÁrias

Portaria Nº69 de 17 de Março de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: Participar do curso de GErÊNcia E fiScaliZaÇÃo dE coNTra-
ToS Na adMiNiSTraÇÃo PÚBlica, disponibilizada Escola de Governança 
Pública do Estado do Pará.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Belém/ Pa – Brasil
Período: 24/04/2022 a 30/04/2022 / N° de diária: 6,5 (seis diárias e meia)
Servidor:
Vicente de Paula Gonçalves Junior.
cPf: 833.551702-91,
Matrícula: 571917712
cargo: Técnico em radiologia
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 775636
Portaria Nº71 de 10 de Março de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
Objetivo: Assessoramento aos profissionais na vigilância Entomológica e 
Epidemiológica, sobre os índices de infestação dos vetores com alerta de 
risco e análise dos sistemas do SisPNcd, SiNaN, SislocalidadE, lira, 
SiVEP/Malária, SiES e na Entomologia.
origem: Santarém/Pa-Brasil
Destino: Placas/Rurópolis/PA – Brasil.
Período: 25/04/2022 a 30/04/2022 / N° de diária:5,5 (cinco diárias e meia.)
Servidores:
Nesildo oliveira Pinto
cPf: 195236532-53
Matrícula: 505382
cargo: agente de Saúde
José Walter Silva costa
cPf: 206.412.492-68
Matrícula. 498840
cargo: agente de Saúde
alessandra Nádrea Sousa Silva
cPf: 654.200.982-53
Matrícula:5904121
cargo: Marinheiro fluvial de convés
francisco ribeiro Pinto
cPf: 149.086.542-04
Matrícula: 0505612
cargo: agente de Saúde
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 775726
Portaria Nº72 de 10 de Março de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar assessoramento aos pro-
fissionais na vigilância Entomológica e Epidemiológica, sobre os índices de 

infestação dos vetores com alerta de risco e análise dos sistemas do SisPN-
cd, SiNaN, SislocalidadE, lira, SiVEP/Malária, SiES e na Entomologia.
origem: Santarém/Pa-Brasil
Destino: Placas/Rurópolis/PA – Brasil.
Período: 25/04/2022 a 30/04/2022 / N° de diária:5,5 (cinco diárias e meia.)
Servidor:
Juraci lopes da Silva
cPf: 071.224.462-04
Matrícula: 479359
cargo: Motorista
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 775733

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

Portaria N° 0055/2022, de 22/03/2022
Portaria individual
objetivo: realizar: atualização nas ações de controle da Malária para 
agentes de Endemias.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): aNaPÚ
Servidor: 0504158/ GEraldo EMiliaNo dE fariaS (agente de Saúde 
Publica) / 1,5 diárias (completa) de 31/03/2022 a 01/04/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 775573
Portaria N° 0056/2022, de 22/03/2022
Portaria coletiva
objetivo: realizar: levantamento de Triatomíneo transmissor da doença 
de chagas.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): altamira (aldeia dos arawete ipixuna) rio Xingu.
Servidor: 0504272 / fraNciSco GoNÇalVES doS SaNToS filHo (GUar-
da dE ENdEMiaS) / 7,5 diárias (completa) de 11/04/2022 a 18/04/2022
Servidor: 57206441/1 / alMira PErEira da SilVa (agente de controle de 
Endemias) / 7,5 diárias (completa) de 11/04/2022 a 18/04/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 775574

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

Portaria Nº 15 de 16 de Fevereiro de 2022
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
OBJETIVO: Participar do evento semana de qualificação em GESTÃO ADMI-
NiSTraTiVa E fiNaNcEira, onde os servidores as áreas de planejamento, 
orçamento contratos, termo de referencia, pesquisa, mercadológico, licita-
ção, diária e passagens, prestação de contas, folhas de pagamentos e férias, 
execução financeiro O evento será treinamento e alinhamento das práticas 
de trabalho para a SESPa central e os 13 cENTroS rEGioNaiS dE SaÚdE.
Municípios: Marabá/ Belém
PEriodo: 20 a 25/02/2022
5/ 5 ciNco diárias e Meia )

serVidor carGo MatricULa
irlandia da Silva Galvão diretora 5946003/3
Joel correa dos Santos agente administrativo 57233238/1

luziene alves do Nascimento
 agente administrativo 54192924/1

alex Santos da Silva agente administrativo 57209582/2
Weverton G. araújo lima agente de artes Pratica 57209274/1

francisca das chagas d. resplandes agente administrativo 54193844/1
claudeane alves lima de carvalho agente de artes Práticas 57209268

carlos alan carneiro da Silva agente administrativo 595922/1
raimunda rocha ferreira agente de artes pratica 94192850/1

lilian da Silva lopes agente de Portaria 55590243/1
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antônio Vicente da Silva Motorista 498856
raimundo alves cavalcante Motorista 1087137

Ordenador: Irlândia da Silva Galvão
Protocolo: 775710

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria Nº 133 de 23 de Março de 2022.
Nome: Edmar Pereira Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504043.
cPf: 066.486.222-53.
Nome: Elias araújo de Sousa.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 498902.
cPf: 185.520.992-68.
Período: 04 a 13.04.2022
Nº de diárias: 9,5 (nove e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: cumaru do Norte
objetivo: realizar no município de cumaru do Norte na zona Urbana e rural
ordenado de despesa: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/SESPa.

Protocolo: 775590
Portaria Nº 130 de 23 de Março de 2022.
Nome: ademar coelho Barbosa.
Cargo: Motorista Oficial.
Matrícula/Siape: 505545.
cPf: 032.693.292-53.
Nome: raimundo da Silva rodrigues
cargo: Guarda de Endemias
Matrícula: 504396
cPf: 308.609.111-87
Período: 28.03 a 01.04.2022
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: redenção e floresta do araguaia.
Objetivo: respectivamente, conduzir técnico da Vigilância em Saúde e RH, 
e, tratar de assuntos administrativos referentes a este 12ºcrS/Endemias.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 775476
Portaria Nº 131 de 23 de Março de 2022.
Nome: Edilene Maria dos Santos Brito.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 0094420-1.
cPf: 249.131.032-53.
Período: 04 a 09.04.2022
Nº de diárias: 5,5 (cinco e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Belém
Objetivo: Capacitação de Vigilância em Saúde do Trabalhador no CEREST
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 775477
Portaria Nº 132 de 23 de Março de 2022.
Nome: Jucirema de Sousa Gomes.
cargo: diretora da 12º crS/SESPa
Matrícula/Siape: 5146453-6
cPf: 282.418.512-00
Nome: ássima dos remédios.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 1104374.
cPf: 392.456.912-68.
Nome: Pedro luiz Gomes.
cargo: laboratorista.
Matrícula/Siape: 504410.
cPf: 234.614.382-00.
Nome: Whatina leite de Souza.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 57198909-2.
cPf: 380.612.872-34.
Período: 18 a 21.04.2022
Nº de diárias: 3,5 (três e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Xinguara
objetivo: Participar da reunião cir e realizar reunião técnica sobre PPi
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/SESPa.

Protocolo: 775525

Portaria  nº 135 de 23 de Março de 2022
Nome: Zenilde frança Nunes .
cargo: administradora.
Matrícula/Siape: 5775485-2
cPf: 176.807.942-00
Período: 04 a 06.04.2022
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: rio maria e floresta do araguaia
objetivo: acompanhar a coordenação Estadual e técnica do Programa de 
Tratamento fora do domicilio, nos municípios de rio maria e floresta do 
araguaia.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes

Protocolo: 775646
Portaria Nº 134 de 23 de Fevereiro de 2022
Nome: Maria da conceição Teixeira da Silva.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5897614-1.
cPf: 690.291.992-53.
Período: 04 a 06.04.2022.
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: rio Maria e floresta do araguaia.
objetivo: realizar visitas técnicas para averiguações da ouvidoria, bem 
como orientações quanto ao manuseio do sistema ouvidorsus no município 
de Rio Maria, exposição ainda da importância da implantação da Ouvidoria 
no município de floresta do araguaia
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/SESPa.

Protocolo: 775625
Portaria Nº 136 de 23 de Março de 2022.
Nome: Jhonatas Bispo da Silva.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5897583-1.
cPf: 886.588.302-25.
Nome: Emilio fernando de carvalho Moraes Netto.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5832314-2.
cPf: 375.464.062-34.
Período: 04 a 08.04.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: redenção
Objetivo: Participar da Oficina do SINAN NET com avaliação dos indicado-
res Epidemiológicos e Operacionais da Hanseníase
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 775654
.
.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

Portaria Nº 046 de 15 de Fevereiro de 2022
Nome: aurilene Gaia Barroso (chefe da divisão de Endemias), matrícula – 
5910030-2; Paulo dos Prazeres rodrigues (ag. de controle de Endemias), 
matrícula – 57206619-1; José Maria Piteira de carvalho (Motorista), ma-
trícula – 5108411-2;
objetivo: realizar supervisão, monitoramento e apoio às ações de controle 
da malária (Busca ativa, diagnóstico precoce, instalações de MILDS e con-
trole vetorial). 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento 
do município de cametá para Mocajuba, no período de 07 a 09/03/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 047 de 15 de Fevereiro de 2022
Nome: Ederson Silva da Silva (agente de controle de Endemias) 
matrícula – 57207637-1; 
objetivo: realizar supervisão e monitoramento do primeiro ciclo das ativi-
dades de campo do Programa Nacional do controle da dengue-PNcd, em 
conformidade com as determinações do Ministério da Saúde. 3,5 (três e 
meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá 
para oeiras do Pará, no período de 07 a 10/03/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 048 de 16 de Fevereiro de 2022
Nome: antônio farias Xavier Neto (chefe administrativo), matrícu-
la – 6029570-2; Helius cezar Tocantins de Souza (diretor), matricula – 
5225949-5; Elisabeth freitas Gonçalves (aux. de informática), matricula 
– 5115272-1; Manoel Santana dos Santos Gomes (apoio administrativo), 
matricula – 5127726-1;
Objetivo: Participar do evento da semana de qualificação em gestão adminis-
trativa e financeira. 5,5 (cinco e meia) diárias, correspondente ao deslocamen-
to do município de cametá para Belém-Pa, no período de 20 a 25/02/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
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Portaria Nº 049 de 16 de Fevereiro de 2022
Nome: Elielson Junior Mota corrêa (ag. Portaria), matrícula – 5913127-
1; José Mauricio Vanzeler Pompeu; (ag. administrativo) matrícula – 
57232496-1; Joás Heleno Soares de Souza (agente Público de controle), 
matrícula – 57233233-1; João lúcio correa da Silva (ag. administrativo), 
matrícula – 5089166-2;
Objetivo: Participar do evento da semana de qualificação em gestão adminis-
trativa e financeira. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamen-
to do município de cametá para Belém-Pa, no período de 21 a 24/02/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 050 de 16 de Fevereiro de 2022
Nome: antônia denize cardoso damasceno (responsável pelo rH/13º-
crS/SESPa-Titular), matrícula – 57190531-1;
Objetivo: Participar do evento da semana de qualificação em gestão adminis-
trativa e financeira. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamen-
to do município de cametá para Belém-Pa, no período de 22 a 25/02/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 051 de 17 de Fevereiro de 2022
Nome: Mairley albuquerque Serrão (Enfermeira) matricula – 57205608-4; 
francisca Solange alencar dos Santos (coordenação regional da atenção 
Básica) matrícula 5108420-014;
Objetivo: Avaliar os indicadores do programa de qualificação das ações de 
vigilância em saúde, assim como discutir meta, relevância do indicador, 
método de calculo, fonte, dados para avalições adicionais. 4,5 (quatro e 
meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá 
para oeiras do Pará, no período de 07 a 11/03/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 052 de 17 de Fevereiro de 2022
Nome: João Batista Pinheiro (Técnico em Saúde), matrícula – 0505204;
Objetivo: Realizar monitoramento do programa de vigilância da qualidade 
da água para consumo humano Vigiagua, forma de atuação Visamb/Gal, 
Vigissolo, Vspea (agrotóxico), vigiar. 3,5 (três e meia) diárias, correspon-
dente ao deslocamento do município de cametá para limoeiro do ajuru, no 
período de 07 a 10/03/2022.
Portaria Nº 053 de 17 de Fevereiro de 2022
Nome: Maria do Espírito Santo corrêa dos Prazeres (farmacêutica) 
matrícula – 5959503-1;
objetivo: assistência farmacêutica, monitoramento e avaliação do estoque 
e dispensação dos medicamentos de TB e MH, junto aos farmacêuticos e 
equipe na caf (centro de abastecimento farmacêutico) do município; ava-
liação dos requisitos estabelecidos pela coordenações para as solicitações 
de pedidos dos medicamentos de TB e MH; orientações quanto aos creden-
ciamentos e cadastros anual das unidades dispensadoras e os prescritores 
do medicamento Talidomida e sua prestação de contas trimestral da dis-
pensação. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do 
município de cametá para Baião, no período de 09 a 11/03/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 054 de 17 de Fevereiro de 2022
Nome: Raquel dos Santos Moreira (Odontóloga), matrícula – 5482640;
Objetivo: Realizar capacitação para os profissionais da UBSs, CAPS (médi-
cos, dentistas, enfermeiros, aSBs, técnicos de enfermagem, nutricionistas, 
fisioterapeutas, etc. sobre o programa de controle do tabagismo-cessação 
do tabagismo. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento 
do município de cametá para Mocajuba, no período de 09 a 11/03/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 055 de 17 de Fevereiro de 2022
Nome: aurilene Gaia Barroso (chefe da divisão de Endemias), matrícula – 
5910030-2; Paulo dos Prazeres rodrigues (ag. de controle de Endemias), 
matrícula – 57206619-1; alonso lopes dos Santos (Motorista), matrícula 
– 57205455-1;
objetivo: realizar supervisão e monitoramento e apoio às ações de con-
trole da malária (busca ativa, diagnóstico precoce, instalações de MILDS e 
controle vetorial). 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao desloca-
mento do município de cametá para Baião, no período de 10 a 12/03/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 056 de 24 de Fevereiro de 2022
Nome: Elielson Junior Mota corrêa (ag. Portaria), matrícula – 5913127-1; José 
Mauricio Vanzeler Pompeu; (ag. administrativo) matrícula – 57232496-1;
objetivo: Vistoriar as embarcações que tem contrato de fornecimento de 
passagem fluvial com o 13ºCRS/SESPA e realizar atualização cadastral 
(e-mail, telefone e endereço) das empresas que atuam no município de 
limoeiro do ajuru. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao desloca-
mento do município de cametá para limoeiro do ajuru no período de 02 
a 04/03/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 057 de 24 de Fevereiro de 2022
Nome: João Batista Pinheiro (Técnico em Saúde), matrícula – 0505204;
Objetivo: Realizar monitoramento do programa de vigilância da qualidade 
da água para consumo humano Vigiagua, forma de atuação Visamb/Gal, 
Vigissolo, Vspea (agrotóxico), vigiar. 3,5 (três e meia) diárias, correspon-
dente ao deslocamento do município de cametá para oeiras do Pará, no 
período de 02 a 05/03/2022.

Portaria Nº 058 de 25 de Fevereiro de 2022
Nome: alan cristhe Marques Vulcão (apoio Técnico administrativo), ma-
trícula – 5913119-1; antônia denize cardoso damasceno (apoio Técnico 
administrativo), matrícula – 57190531-1; Helius cezar Tocantins de Sou-
za (diretor/Presidente da cir-Tocantins), matricula – 5225949-5; carlena 
Souza Pelais (Psicóloga), matrícula-5959506; Joás Heleno Soares de Souza 
(apoio Técnico administrativo), matrícula – 57233233-1; Vicente filho as-
sunção da cruz (apoio Técnico administrativo), matrícula – 57233230-1;
objetivo: organizar, realizar e/ou participar da reunião ordinária da ciES 
e cir da região de Saúde Tocantins do mês de Março/2022. 3,5 (três e 
meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá 
para abaetetuba, no período de 07 a 10/03/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 059 de 25 de Fevereiro de 2022
Nome: francisco alves da Silva Neto (coord. de Hepatites Virais), matrí-
cula – 57200855-2
objetivo: avaliar as ações de saúde em relação aos casos de hepatites 
virais e orientar quanto à notificação no SINAN. 2,5 (duas e meia) diárias, 
correspondente ao deslocamento do município de cametá para limoeiro do 
ajuru, no período de 14 a 16/03/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 060 de 25 de Fevereiro de 2022
Nome: Carlena Souza Pelais (Psicóloga), matrícula-5959506,
Objetivo: “Monitoramento, suporte, verificar o plano de trabalho do pri-
meiro quadrimestre do PSE, aperfeiçoamento das atividades; acompanhar 
as implicações propagadas no município”. 3,5 (três e meia) diárias, corres-
pondente ao deslocamento do município de cametá para Baião, no período 
de 14 a 17/03/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 061 de 25 de Fevereiro de 2022
Nome: ionilson alves da Silva (resp. pela rede regional de frio), matrí-
cula – 5900470-1;
Objetivo: Realizar abastecimento de Imunobiológicos e insumos e avalia-
ção do SiES na rede de frios do município. 2,5 (duas e meia) diárias, 
correspondente ao deslocamento do município de cametá para oeiras do 
Para, no período de 07 a 09/03/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas

Protocolo: 775580

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 246/2022–GaB/dG/HoL
a diretora Geral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental de 1º de de-
zembro de 2021, publicado no doE nº 34.783 de 02 de dezembro de 2021 
e aquelas previstas na lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda
rESolVE:
designar os servidores desta autarquia, lEoNardo cordEiro da crUZ, 
coordenador da divisão de Serviços Gerais, matrícula nº 57229795/1-Hol, 
lotado na divisão de Serviços Gerais e no seu impedimento, o servidor 
carloS aNToNio BriTo rodriGUES, agente administrativo, matrícula 
nº 57230512/1-Hol, lotado no Protocolo Geral do Hospital ophir loyola 
- HOL, para a função de fiscais do Contrato Administrativo nº 047/2022 
– HOL, firmado com a empresa EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TElEGráfoS, cujo objeto a contratação de produtos e serviços por meio de 
Pacote de Serviços dos corrEioS mediante adesão ao Termo de condições 
comerciais e anexos, quando contratados serviços específicos, que permite 
a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos corrEioS por 
meio dos canais de atendimento disponibilizados,  anexo do Edital, no período 
de 12 (doze) meses.  Processo 53163.001657/2022-10 – PaE 2021/360811.
diretora Geral iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 775795

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 047/2022-HoL
objeto: a contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Ser-
viços dos corrEioS mediante adesão ao Termo de condições comerciais 
e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra 
de produtos e utilização dos diversos serviços dos corrEioS por meio dos 
canais de atendimento disponibilizados.
Valor Global: r$ 21.051,16 (vinte e um mil cinqüenta e um reais e dezes-
seis centavos).
data assinatura: 21/03/2022
Vigência: 21/03/2022 a 20/03/2023.
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diSPENSa de licitação - Processo nº 53163.001657/2022-10 coNTraTo dE 
PrESTaÇÃo dE SErViÇoS e VENda dE ProdUToS – EBcT / PaE – 2021/360811
orçamento: 10.122.1297.8338.3390.30 fonte: 0103/0269
contratado: EMPrESa BraSilEira dE corrEioS E TElEGráfoS, inscrita 
no cNPJ/Mf 34.028.316/0018-51, sediada na av. Presidente Vargas, 498, 
Bairro campina, Belém - Pa cEP: 66017-900 foNE: (91) 3211-3025 / 
3025, e-mail: rjseicontratos@correios.com.br
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 775671

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
1º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 022/2021-HoL
data assinatura:07/03/2022
Processo nº: 2021/1419966
Justificativa: PRORROGAR O PRAZO DE GARANTIA ATÉ OUTUBRO/2022.
contratado MEdiciNal coMÉrcio E SErViÇo lTda
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral

Protocolo: 775472

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°037/2022 – HoL
srP Nº 024/2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE orTESES, PrÓTESES E MaTEriaiS ESPEciaiS - 
oPME’S para realização de exames e procedimentos de NEUrorradiolo-
Gia iNTErVENcioNiSTa para atender ao período de 12 Meses
data da abertura: 05/04/2022
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, 23 de março de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 775725
aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°038/2022 – HoL
Objeto: Aquisição de móveis sob medida para complementação de mobiliário 
da divisão do centro de Terapia intensiva 2 e 3 do HoSPiTal oPHir loYola
data da abertura: 05/04/2022
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, 23 de março de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 775794

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 005/2022
Processo nº 2021/354.728
Objeto: Aquisição de Armário de Endoscópios.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
SQUadra do BraSil diSTriBUidora dE EQUiPaMENToS lTda
Valor Total da licitação: r$ 18.000,00
Belém, 23 de Março de 2022
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 775542

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Publicação da Inexigibilidade e Ratificação da Inexigibilidade de 
Licitação nº 018/2021 – HoL (Pae).
resolve:
tornar sem efeito as publicações de Protocolo n°s 724181 e 724194, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.757 de 05/11/2021, da 
empresa ElEKTa MEdical STSTEMS coMÉrcio E SErViÇoS Para ra-
dioTEraPia lTda – Processo nº 2021/446288
Belém, 23 de março de 2022
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral

Protocolo: 775693

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 247/2022-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 no Processo nº 2022/346194 de 23/03/2022.
coNSidEraNdo o gozo de férias regulamentares, no período de 
28/03/2022 a 11/04/2022, do servidor fErNaNdo NilSoN VElaSco JU-
Nior, cargo comissionado ( advogado), diretor de administração e finan-
ças deste Hospital.
rESolVE:
dESiGNar, a servidora SaMara XaViEr aYaN, cargo comissionado ( ad-
vogado), matrícula nº 5942270/4, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo 
do Hol, para responder pelo Expediente da diretoria administração e fi-
nanças deste Hospital ophir loyola, em razão da ausência de seu titular.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 23 de março de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 775807
Portaria Nº 217/2022 – dG/GaB/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 contido no processo nº 2022/292849 de 11/03/2022
r E S o l V E:
i - rEVoGar, os termos da PorTaria N° 613/2021 – dG/GaB/Hol de 10/09/2021.
ii - coNSTiTUir a comissão Permanente de licitação do Hospital ophir 
loyola, para proceder todas as modalidades de licitação previstas na lei 
n° 8.666/93 que se fizerem necessárias na Entidade.
iii - NoMEar os seguintes servidores para compor a referida comissão:
PrESidENTE: cElSo aUGUSTo MoraES GoNÇalVES – agente administrativo
MEMBroS:  Maria do Socorro SiQUEira dE oliVEira – contadora
PollYaNNa fErNaNdES dE carValHo – contadora
BrENo doS SaNToS PoNTES – cargo comissionado
cHarlES criSTiaNo SoarES fErrEira – auxiliar operacional
SUPlENTES: Maria JoSÉ loBaTo da coSTa – auxiliar operacional
a coMiSSÃo ora dESiGNada TErá aS SEGUiNTES aTriBUiÇÕES:
1. a) coordenar os processos de licitação, elaborar editais, minutas de 
contratos e outros serviços correlatos;
2. b) Ouvir previamente, quando necessário, os órgãos técnicos quanto à 
PadroNiZaÇÃo e QUalidadE dos produtos, solicitando sempre que jul-
gar necessário “Parecer Técnico”;
3. c) Encaminhar o processo de licitação, à autoridade superior para ho-
mologar, anular ou revogar, conforme o caso, através do diretor de admi-
nistração e finanças;
4. d) Providenciar publicidade das licitações na forma da legislação vigente.
NorMa dE TraBalHo:
1. a) convocada pelo Presidente, a comissão reunir-se-á em sessão ordi-
nária, para tratar de assuntos referentes aos processos licitatórios (minu-
tas de editais, recepção e abertura dos envelopes nº 01 e 02 com docu-
mentos e propostas, respectivamente, e outros serviços correlatos);
2. b) a comissão reunir-se-á de acordo com as suas necessidades e con-
veniência do serviço;
3. c) o quorum mínimo de três membros, na impossibilidade de compare-
cimento de um dos membros, o presidente convocará o suplente corres-
pondente na ordem sequencial;
4. d) os membros da comissão Permanente de licitação, responderão so-
lidariamente por todos os atos praticados pela comissão, salvo se posição 
individual divergente estiver fundamentada e registrada em ata lavrada na 
reunião em que tiver sido formada a decisão, de acordo com o § 3º, do art. 
51 da lei nº 8.666/93;
5. e) É recomendável que a comissão esteja sempre atualizada com as dis-
posições contidas na lei federal nº 8.666/93 e lei Estadual nº 5.416/87, 
para que seus trabalhos alcancem êxito durante o curso do atual mandato, 
na elaboração de minutas de editais, contratos e demais ações. deve haver 
perfeito entrosamento entre a comissão Permanente de licitação, Procura-
doria Jurídica e diretoria administrativa;
6. f) de acordo com o § 4º do art. 51 da lei nº 8.666/93, a investidura dos 
membros desta comissão, não excederá a um ano, vedada a recondução 
de sua totalidade no período subsequente;
Nas faltas e impedimentos do Presidente da comissão Permanente de li-
citação, responderá pela mesma, um dos membros na ordem seqüencial.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete da diretoria Geral do Hospital ophir loyola.
Belém, 11 de Março de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 775634
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FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 281/2022 – 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 carla criSTiNa Si-
MÕES doS SaNToS, ocorrido em 06 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 famí-
lia da servidora carla criSTiNa SiMÕES doS SaNToS, id. funcional nº 
57212763/1, assistente administrativo, lotada na Gerência de assistência 
farmacêutica, no período de 06/03/2022 a 13/03/2022, conforme certidão 
de Óbito nº 066852 01 55 2022 4 00059 072 0054052 10.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 06/03/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 21 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 775924
Portaria Nº 292/2022 – caPe/cP/FscMP

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de 
janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os autos do processo 2022/340970.
r E S o l V E:
coNcEdEr, licença Gala a servidora raiSSa BarBoSa dE SoUZa, id. 
funcional nº 5961009/1, Médica, lotada na Gerência do complexo ambu-
latorial, no período de 05/02/2022 a 12/02/2022, conforme certidão de 
casamento nº 067934 01 55 2022 3 00027 239 0008005 03.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 05/02/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 23 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 775934
Portaria Nº 306/2022/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2022/153712
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carloS JoSÉ QUEiroZ JUNior, Mat: 5957140/1, 
coordenador da ciNf, e-mail: carlos.junior@santacasa.pa.gov.br Tel: 91 
4009-2282, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 068/2022/
FSCMP, oriundo do TERMO DE DISPENSA 015/2022; firmado pela SANTA 
caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a coMPaNHia dE SaNE-
aMENTo do Pará - coSaNPa, cNPJ: 04.945.341/0001-90, tendo como 
objeto a PrESTaÇÃo doS SErViÇoS PÚBlicoS dE forNEciMENTo dE 
áGUa E/oU colETa dE ESGoToS SaNiTárioS.
ii - dESiGNar o servidor PaUlo roBErTo SalES rodriGUES NETo, 
Engº cívil, Mat: 5957735, e-mail: paulo.neto@santacasa.pa.gov.br Tel: 91 
4009-2282, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE..
Belém/Pa, 23 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 775616

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria N.º 293/2022 – cPad/Pres/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo os termos da Portaria 82/2022- cPad/PrES/fScMP, 
de 03 de fevereiro de 2022, publicada no doE nº 34.855 de 04 de mar-
ço de 2022, referente ao Processo Administrativo Disciplinar implificado de 
protocolo nº 2019/136230;
coNSidEraNdo os termos do Memo. N.º78/2022- cPad/PrES/fScMP, 
que trata de solicitação de prorrogação dos prazos.

rESolVE:
i - Prorrogar, com fulcro no art.191, § 11 da lei nº 5.810/1994, por mais 15 
(quinze) dias, a contar 23/03/2022, o prazo para a conclusão dos trabalhos 
do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, acima referenciado.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 22 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP.

Protocolo: 775796

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

eXtrato de terMo de distrato
Servidor (a): EMErSoN raiMUNdo doS SaNToS coSTa
id. fUNcioNal: 54181767/5
Término de Vinculo: 01/03/2022
Tipo de Vínculo: contrato Temporário
Motivo: o PrESidENTE No USo dE SUaS aTriBUiÇÕES
Órgão: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará
cargo: TÉcNico dE ENfErMaGEM
PaE: 2021/1481228
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Belém,19 de MarÇo de 2022.

Protocolo: 775755
eXtrato de terMo de distrato

Servidor (a): PaTricia dE NaZarE diaS da SilVa
id. fUNcioNal: 5943010/1
Término de Vinculo: 01/03/2022
Tipo de Vínculo: contrato Temporário
Motivo: o PrESidENTE No USo dE SUaS aTriBUiÇÕES
Órgão: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará
cargo: TÉcNico dE ENfErMaGEM
PaE: 2022/206359
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Belém, 23 de MarÇo de 2022.

Protocolo: 775759

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 290/2022-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 2022/340346.
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 fraNciSca WriSSElia aUGUSTo NoroNHa, id. funcional 
nº 57206333/1, Servidora Estatutária Estável concursada, Técnica de En-
fermagem, no período de 14/03/2022 a 09/09/2022;
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, 22 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 775911
Portaria Nº 280/2022-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 2022/308036.
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 
constituição do Estado do Pará, 180 (cento e oitenta) dias de licença Ma-
ternidade a servidora MoNiQUE liNdSY SilVa dE SoUZa, id. funcional 
nº 5952097/1, Servidora em regime de contrato Temporário, Enfermei-
ra, no período de 06/03/2022 a 01/09/2022;
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 06 de março de 2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 19 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 775900

coNtrato
.

coNtrato: 068/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: PrESTaÇÃo doS SErViÇoS PÚBlicoS dE forNEciMENTo dE 
áGUa E/oU colETa dE ESGoToS SaNiTárioS
Valor: mensal estimado r$ 200.000,00 e anual estimado r$ 2.400.000,00
data de assinatura: 23/03/2022
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data da publicação na imprensa 
Oficial, ou seja 24/03/2022 a 23/03/2023
PaE Nº 2022/153712 - TErMo dE diSPENSa Nº 015/2022
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fUNcioNal ProGraMáTica:10.12 2.1297.8338
foNTE dE rEcUrSo:0103002156 e seus respectivos superavits
ElEMENTo dE dESPESa:339039
contratado: coMPaNHia dE SaNEaMENTo do Pará-coSaNPa; cNPJ/Mf 
n.º 04.945.341/0001-90
Endereço: av. Magalhães Barata, nº 1201, Bairro de São Brás, Belém–
Pa, cEP: 68.680-000, Telefone: (91) 3202-8501
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 775550

disPeNsa de LicitaÇÃo

disPeNsa: 015/2022
data: 23/03/2022
Valor: mensal estimado:r$ 200.000,00 e anual estimado:r$ 2.400.000,00
objeto: PrESTaÇÃo doS SErViÇoS PÚBlicoS dE forNEciMENTo dE 
áGUa E/oU colETa dE ESGoToS SaNiTárioS.
fundamentação legal: com base no artigo 24, inciso Viii, da lei nº 
8.666/93 e Parecer nº 039/2022/aJUr/fScMP
Data de Ratificação: 23/03/2022 - PAE nº 2022/153712
funcional Programática: 10.12 2.1297.8338
fontes de recursos: 0103002156 e seus respectivos superavits
Elemento de despesa: 339039
coNTraTada: coMPaNHia dE SaNEaMENTo do Pará - coSaNPa; cNPJ/
Mf: 04.945.341/0001-90
ENdErEÇo: av. Magalhães Barata nº 1201, Bairro de São Brás, Belém–
Pa, cEP: 68.680-000TElEfoNE: (91) 3202.8562
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 775609

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo

ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 015/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
objeto: PrESTaÇÃo doS SErViÇoS PÚBlicoS dE forNEciMENTo dE 
áGUa E/oU colETa dE ESGoToS SaNiTárioS
coNTraTada: coMPaNHia dE SaNEaMENTo do Pará - coSaNPa
data: 23/03/2022
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 775613

oUtras MatÉrias

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne00475

Valor: r$ 113.400,00
data: 21/03/2022
objeto: aquisição coMPrESSa dE GaZE
PaE nº 2022/261496, dispensa de licitação Nº 016/2022/fScMP
orçamento:
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fonte de recurso: 
0669003264; Elemento de despesa: 339030;
contratada: alfaMEd coMErcial lTda, cNPJ/Mf: 02.275.673/0001-80
Endereço: av. Marques de Herval, 2106, Pedreira, Belém/Pa, cEP: 66087-
320 Telefone: (91)3277-2744 / 3276-8395
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 775887
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº107/2022/FscMP

ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 082/2021 - 
fScMP, Processo nº 2021/471878, homologado, em 18/03/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual ““KiT dE dEriVaÇÃo VENTricUlar E VálVUlaS dE HidrocEfa-
LIA ”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do Termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 22/03/2022 a 
22/03/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcarTE:

NorTH diSTriBUidora dE ProdUToS MÉdicoS, com sede em Belém/Pa, na rua antônio Everdosa N°632 
, Bairro Pedreira, cEP: 66085-752, Telefone: (91) 98513-8348, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 34.175.735/0001-78, 

e-mail: comercial@mvlicitacoes.com
item Especificação Marca/Fab Qtd. Valor unitário Valor total

2

VálVUla HidrocEfalia iNfaNTil 
EM SilicoNE BaiXa PrESSao: SiSTEMa 
dE dEriVaÇÃo VENTricUlar PEriTo-

Nial dE BaiXo PErfil, iNfaNTil, BaiXa 
PrESSÃo,coM KiT ESTÉril radioPaco 
EM SilicoNE coMPoSTo Por: caTÉ-
TEr diSTal c/ EXTrEMidadE aBErTa, 
diÂMETro iNTErNo 1,3MM X diÂME-

Tro EXTErNo dE 1.9 a 2,5MM. VálVUla 
dE PrESSao BaiXa c/11 a 40 cM 

H20 rEGiSTro aNViSa: 10349001048

MEdTroNic
MEdTroNic 10 r$ 4.000,00 r$ 40.000,00

3

VálVUla HidrocEfalia NEoNa-
Tal EM SilicoNE, BaiXa PrESSÃo: 

SiSTEMa dE dEriVacao VENTricUlar 
PEriToNEal dE BaiXo PErfil, NEoNa-
Tal, BaiXa PrESSao, c/KiT ESTÉril 
radioPaco EM SilicoNE coMPoSTo 

P/ caTÉTEr diSTal coM EXTrEMidadE 
aBErTa, diÂMETro iNTErNo 1,3MM X 
diÂMETro EXTErNo dE 1.9 a 2,5MM. 
VálVUla dE PrESSao BaiXa dE 2 a 5 
cM H20.coMPoSTo Por: n caTÉTEr 
VENTricUlar 15cM coM diaMETro 

iNTErNo 1,3 MM X diÂMETro EXTErNo 
2,5 MM, MiliMETrado coM MarcaS 5 E 
10 cM;n rESErVaTÓrio ValVUlado EM 
SilicoNE coM 14 MM; n coNEcTorES 

EM PláSTicoS coM 17MM, diÂME-
Tro iNTErNo 1,0 MM X diÂMETro 

EXTErNo 1,9MM, EM ÂNGUlo rETo, 
EMBalaGEM SEcUNdária coMdadoS 

dE idENTificaÇÃo E ProcEdÊNcia. Na 
EMBalaGEM PriMária E iNdiVidUal 
dEVErá coNSTar TiPo dE ESTErili-
ZaÇÃo, NoME E Marca do ProdUTo, 
forNEcEdor E ENdErEÇo, NÚMEro 

do loTE, daTa dE faBricaÇÃo, 
ValidadE E rEGiSTro No MiNiSTÉrio 
da SaÚdE/aNViSa.rEGiSTro aNViSa: 

10349001048

MEdTroNic
MEdTroNic 10 r$ 4.000,00 r$ 40.000,00

4

VálVUla HidrocEfalia NEoNaTal 
EM SilicoNE, MÉdia PrESSao: 

SiSTEMa dE dEriVaÇÃo VENTricU-
lar PEriToNEal dE BaiXo PErfil 

NEoNaTal, MÉdia PrESSÃo, coM KiT 
ESTEril radioPaco EM SilicoNE 

coMPoSTo Por:n caTÉTEr diSTal c/
EXTrEMidadE aBErTa, diÂMETro 

iNTErNo 1,3MM X diÂMETro EXTErNo 
dE 1,9 a 2,5MM.VálVUla dE PrESSao 

MEdia c/ 5 a 9 cMH20; n caTÉTEr 
VENTricUlar 15cM c/ diÂ-METro 

iNTErNo 1,3MM X diÂMETro EXTErNo 
2,5MM, MiliMETrado coM MarcaS, EM 
5 E 10cM;n rESErVaTÓrio ValVUlado 
EM SilicoNEcoM 14MM;n coNEcTorES 

EM PláSTico coM 17MM, diÂMETro 
iNTErNo 1,0MM X diÂMETro EXTErNo 
1,9MM, EM ÂNGUlo rETo, Na EMBala-
GEM PriMária E iNdiVidUal dEVEra 
coNSTar TiPo dE ESTEriliZaÇÃo,No-

ME E Marca do ProdUTo,forNEcEdor 
E ENdErEÇo, NÚMEro do loTE, daTa 
dE faBricaÇÃo,ValidadE E rEGiSTro 

No MiNiSTÉrio da SaÚdE/aNViSa.
rEGiSTro aNViSa: 10349001048

MEdTroNic
MEdTroNic 100 r$ 4.000,00 r$ 400.000,00

5

ValVUla HidrocEfalia, iNfaNTil, 
EM SilicoNE, MÉdia PrESSÃo: 

SiSTEMa dE dEriVaÇÃo VENTricU-
lar PEriToNial dE BaiXo PErfil, 
iNfaNTil, MÉdia PrESSÃo coM KiT 
ESTÉril radioPaco EM SilicoNE 
coMPoSTo Por:n caTÉTEr diSTal 

coM EXTrEMidadE aBErTa, diÂMETro 
iNTErNo 1,3MM X diÂMETro EXTErNo 
dE 1.9 a 2,5MM -VálVUla dE PrESSÃo 
MÉdia coM 41 a 75cM H20, ModElo 
rETa;n caTÉTEr VENTricUlar 15cM 
coM diÂMETro iNTErNo 1,3 MM X 

diÂMETro EXTErNo dE 1,9 a 2,5 MM, 
MiliMETrado coM MarcaS, EM 5 E 

10cM; n rESErVaTÓrio ValVUlado EM 
SilicoNE coM14MM;n coNEcTorES 
EM PláSTico coM 17MM, diÂMETro 

iNTErNo 1,0MM X diÂMETro EXTErNo 
1,9MM, EM aNGUlo rETo. a EMBalaGEM 
SEcUNdária coM dadoS dE idENTifi-
caÇÃo E ProcEdÊNcia.Na EMBalaGEM 
PriMária E iNdiVidUal dEVErá coNS-
Tar TiPo dE ESTEriliZaÇÃo, NoME E 
Marca do ProdUTo, forNEcEdor E 
ENdErEÇo,NÚMEro dE loTE, daTa dE 
faBricaÇÃo,ValidadE E rEGiSTro No 
MiNiSTÉrio da SaÚdE/aNViSa rEGiS-

Tro aNViSa: 10349001048

MEdTroNic
MEdTroNic 10 r$ 4.000,00 r$ 40.000,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 775990
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Portaria Nº 291/2022 – caPe/GP/FscMP, 
de 22 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 os termos da tramitação através do Processo 
nº 2022/305308;
rESolVE:
NoMEar os servidores abaixo relacionados para compor a comissão de 
Acompanhamento de Egressos do Programa de Pós-Graduação em Gestão 
e Saúde na amazônia - PPGGSa 2022.

FUNÇÃo serVidor
PrESidENTE  creusa Barbosa dos Santos Trindade

VicE-PrESidENTE  Pilar Maria de oliveira Moraes

EQUiPE TÉcNica docENTE

 Valeria regina cavalcante dos Santos 
aurimery Gomes chermont

Xaene Maria fernandes duarte Mendonça
Silvia ferreira Nunes

EQUiPE TÉcNica diScENTE

Maria alves Belém 
Thaís de oliveira carvalho Granado Santos

Juliana de Borborema Garcia Pedreira
lindinalva Brasil Monte
Tatiana da Slva Mendes

SEcrETário Evaldo lopes Moteiro

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 22 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 775792

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: FUNdaÇÃo ceNtro de HeMoteraPia e HeMatoLoGia do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/1247062
ato: contrato nº 012/2022
Nome: renan alberto Gonçalves Pires
cargo: agente administrativo
data da admissão: 01/04/2022
Término de Vínculo: 31/03/2023
coNTraTaÇÃo EM caráTEr dE SUBSTiTUiÇÃo, aUToriZada aTraVÉS 
do ProcESSo Nº 2021/1247062, coNforME lc 131/2020, arT1º i E ii, 
arT 2º, §2o, aUToriZado EM 11/03/2022, NÃo acarrETaNdo acrÉS-
ciMo dE dESPESa ao Erário.

Protocolo: 775483
Órgão: FUNdaÇÃo ceNtro de HeMoteraPia e HeMatoLoGia do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/765644
ato: contrato nº 013/2022
Nome: labibe do Socorro Haber de Menezes
cargo: fisioterapeuta
data da admissão: 01/04/2022
Término de Vínculo: 31/03/2023
coNTraTaÇÃo EM caráTEr dE SUBSTiTUiÇÃo, aUToriZada aTraVÉS 
do ProcESSo Nº 2021/765644, coNforME lc 131/2020, arT1º i E ii, 
arT 2º, §2o, aUToriZado EM 26/02/2021, NÃo acarrETaNdo acrÉS-
ciMo dE dESPESa ao Erário.

Protocolo: 775604

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da Portaria: 324/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
roBErTo BorGES JUNior Gerente/HENTU 7565315
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030  880,00
10122129783380000  269  339033  950,00
10122129783380000  269  339036  670,00
observação:  Nº do Processo: 2022/329198 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 775553

Nº da Portaria: 321/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas (em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
iBElio aZEVEdo SErra Gerente/HENrE 54183788
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030  4300,00
10122129783380000  269  339033  200,00
observação: Nº do Processo: 2022/301772 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 775555

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

Portaria
.

GoVerNo do estado do ParÁ
FUNdaÇÃo PÚBLica estadUaL

HosPitaL de cLÍNicas GasPar ViaNNa
editaL N° 003/2021 – FPeHcGV, 24 de NoVeMBro de 2021

15º Processo seLetiVo siMPLiFicado Para coNtrataÇÃo 
teMPorÁria MULtiProFissioNaL

o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 28 de Janeiro de 2022, publicado no doE nº 34.848 de 31 de 
Janeiro de 2022 e;
coNSidEraNdo o disposto no Edital nº 03/2021, de 24 de novembro de 
2021 (15º PSS/fPEHcGV).
rESolVE:
PRORROGAR o prazo de validade do 15º Processo Seletivo Simplificado por 
mais 03 (três) meses, conforme item 8.1. do referido edital.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fHcGV

Protocolo: 775493

adMissÃo de serVidor
.

ato: 2622
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 16.03.2022
SErVidor: aldalENa rodriGUES MoraES
cPf: 394.535.102-20
carGo do SErVidor: TEcNico dE ENfErMaGEM – EXPEriÊNcia: TEra-
Pia iNTENSiVa PEdiaTrica
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 15.03.2023
contratação em caráter de substituição a rUTH BElo MiraNda através 
do processo nº 2021/870803, autorizado em 26.08.2021, não acarretando 
acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2623
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 15.03.2022
SErVidor: BrUNa roBErTa PaiXao doS SaNToS
cPf: 015.620.142-93
carGo do SErVidor: ENfErMEiro – TEraPia iNTENSiVa
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 14.03.2023
contratação em caráter de substituição a cYNTHia dE NaZarE oTaViaNo 
do MoNTE PEdrEiro através do processo nº 2021/870602, autorizado 
em 02.09.2021, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2624
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 15.03.2022
SErVidor: carla liliaN SarMENTo SilVa
cPf: 637.208.252-72
carGo do SErVidor: TEcNico dE ENfErMaGEM – EXPEriÊNcia: TE-
raPia iNTENSiVa
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 14.03.2023
contratação em caráter de substituição a MaTEUS MoiSES da SilVa Pai-
Va através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2625
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 15.03.2022
SErVidor: GlEidSoN KlEBEr riBEiro lEal
cPf: 971.836.282-72
carGo do SErVidor: TEcNico dE ENfErMaGEM – EXPEriÊNcia: PSiQUiaTria
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 14.03.2023
contratação em caráter de substituição a lUcirENE BaTiSTa PiNTo atra-
vés do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não acarre-
tando acréscimo de despesa ao erário.
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ato: 2626
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 15.03.2022
SErVidor: HEliNaldo GoNcalVES aS
cPf: 662.410.062-15
carGo do SErVidor: TEcNico dE ENfErMaGEM – EXPEriÊNcia: PSiQUiaTria
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 14.03.2023
contratação em caráter de substituição a odailSoN rodriGUES cor-
rEa através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2627
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 15.03.2022
SErVidor: ioNara aZEVEdo caMPoS da crUZ
cPf: 589.678.772-34
carGo do SErVidor: fiSioTEraPEUTa HoSPiTalar
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 14.03.2023
contratação em caráter de substituição a carla foNSEca ValENTE atra-
vés do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não acarre-
tando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2628
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 16.03.2022
SErVidor: iVaMara aZEVEdo caMPoS
cPf: 374.588.922-34
carGo do SErVidor: fiSioTEraPEUTa HoSPiTalar
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 15.03.2023
contratação em caráter de substituição a rodriGo JUNior fariaS da 
coSTa através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, 
não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2629
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 15.03.2022
SErVidor: Joao NETo BarroS
cPf: 449.185.933-72
carGo do SErVidor: TEcNico dE ENfErMaGEM – EXPEriÊNcia: PSi-
QUiaTria
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 14.03.2023
contratação em caráter de substituição a arTUr da SilVa rEiS através 
do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não acarretando 
acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2630
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 15.03.2022
SErVidor: JoEl SilVa dE oliVEira
cPf: 392.296.612-87
carGo do SErVidor: TEcNico dE ENfErMaGEM – EXPEriÊNcia: HE-
ModiNaMica
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 14.03.2023
contratação em caráter de substituição a EdilMa rocHa da coSTa liMa 
através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2631
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 15.03.2022
SErVidor: JUNiEl PErEira HoNoraTo
cPf: 965.627.222-68
carGo do SErVidor: ENfErMEiro – NEfroloGia
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 14.03.2023
contratação em caráter de substituição a GaBriEla do NaSciMENTo BEr-
Nardo através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, 
não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2632
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 15.03.2022
SErVidor: lEaNdro da rocHa dE aQUiNo
cPf: 012.388.512-40
carGo do SErVidor: TEcNico dE ENfErMaGEM – EXPEriÊNcia: PSi-
QUiaTria
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 14.03.2023
contratação em caráter de substituição a clEidilEia TEiXEira doS SaN-
ToS através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2633
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 15.03.2022
SErVidor: MarcoS alVES NaSciMENTo
cPf: 692.484.512-68
carGo do SErVidor: TEcNico dE ENfErMaGEM – EXPEriÊNcia: TE-
raPia iNTENSiVa
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 14.03.2023
contratação em caráter de substituição a rUTH dE JESUS rocHa fErrEi-
ra através do processo nº 2021/870803, autorizado em 26.08.2021, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2634
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 21.03.2022
SErVidor: MoNica Barral BEZErra dE MoriSSoN faria
cPf: 560.111.722-53
carGo do SErVidor: adMiNiSTrador HoSPiTalar
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 20.03.2022
contratação em caráter de substituição a PaUlo VicTor GoMES PErES 
através do processo nº 2021/845822, autorizado em 08.09.2021, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2635
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 15.03.2022
SErVidor: Nicolli PaTricia ViEira PErEira MENdES
cPf: 998.593.862-34
carGo do SErVidor: ENfErMEiro –  oBSTETricia
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 14.03.2023
contratação em caráter de substituição a carla VirGiNia dE MoraiS 
VarEla Mororo MElo através do processo nº 2021/870602, autorizado 
em 02.09.2021, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2636
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 15.03.2022
SErVidor: odailSoN rodriGUES corrEa
cPf: 772.626.622-87
carGo do SErVidor: TEcNico dE ENfErMaGEM – EXPEriÊNcia: PSiQUiaTria
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 14.03.2023
contratação em caráter de substituição a SUEli da SilVa BriTo através 
do processo nº 2021/870803, autorizado em 26.08.2021, não acarretando 
acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2637
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 15.03.2022
SErVidor: PaUlo WarllESoN NUNES coSTa
cPf: 022.161.112-60
carGo do SErVidor: TEcNico dE ENfErMaGEM – EXPEriÊNcia: TE-
raPia iNTENSiVa
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 14.03.2023
contratação em caráter de substituição a SilVia SilVaNa diaS dE oli-
VEira através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, 
não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2638
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 15.03.2022
SErVidor: riTa dE caSSia NEMEr doS SaNToS roSário
cPf: 257.386.822-20
carGo do SErVidor: ENfErMEiro –  PEdiaTria
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 14.03.2023
contratação em caráter de substituição a flaVia MaiSE cardoSo da 
SilVa através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, 
não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2639
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 15.03.2022
SErVidor: SaNdra SUEli fUrTado GoNcalVES coSTa
cPf: 512.295.282-53
carGo do SErVidor: TEcNico dE ENfErMaGEM – EXPEriÊNcia: cli-
Nica cirUrGica
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 14.03.2023
contratação em caráter de substituição a KaTia criSTiNa SoUZa da TriN-
dadE através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, 
não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2640
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 15.03.2022
SErVidor: SoNia Maria SaNToS do carMo oliVEira
cPf: 559.695.002-59
carGo do SErVidor: TEcNico dE ENfErMaGEM – EXPEriÊNcia: cEN-
Tro cirUrGico
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 14.03.2023
contratação em caráter de substituição a raiMUNdo fraNK loPES diaS 
através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2641
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 15.03.2022
SErVidor: ValEria SoUZa da crUZ
cPf: 787.090.082-68
carGo do SErVidor: TEcNico dE ENfErMaGEM – EXPEriÊNcia: PSiQUiaTria
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 14.03.2023
contratação em caráter de substituição a diElSoN da coSTa ViaNa atra-
vés do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não acarre-
tando acréscimo de despesa ao erário.
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ato: 2642
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 21.03.2022
SErVidor: lorENa faiZ STorcH KUSTEr PaNToJa
cPf: 000.479.342-05
carGo do SErVidor: MEdico – HEMaToloGia E HEMoTEraPia
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 20.03.2023
contratação em caráter de substituição a caMila Marca dE VEiGa ca-
Bral através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, 
não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2643
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 15.03.2022
SErVidor: WEMErSoM coElHo BoTElHo
cPf: 001.395.752-00
carGo do SErVidor: TEcNico dE ENfErMaGEM – PSiQUiaTria
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 14.03.2023
contratação em caráter de substituição a caSSio claYToN dE SoU-
Sa BarradaS através do processo nº 2021/870602, autorizado em 
02.09.2021, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2644
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 15.03.2022
SErVidor: MarcoS BrUNo dE SoUZa SilVa
cPf: 630.767.642-68
carGo do SErVidor: TEcNico dE ENfErMaGEM – PSiQUiaTria
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 14.03.2023
contratação em caráter de substituição a Marcio BraSil SoUZa da Sil-
Va através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2645
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 15.03.2022
SErVidor: MaNoEl doS SaNToS SilVa JUNior
cPf: 932.068.792-72
carGo do SErVidor: TEcNico dE ENfErMaGEM – PSiQUiaTria
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 14.03.2023
contratação em caráter de substituição a dENiElSoN aTaidE PErEira 
através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2646
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 15.03.2022
SErVidor: alEXaNdrE SaMPaio SoUSa
cPf: 712.491.762-04
carGo do SErVidor: TEcNico dE ENfErMaGEM – PSiQUiaTria
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 14.03.2023
contratação em caráter de substituição a MarcoS BrUNo dE SoUZa Sil-
Va através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2647
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 15.03.2022
SErVidor: diElSoN da coSTa ViaNa
cPf: 010.874.302-08
carGo do SErVidor: TEcNico dE ENfErMaGEM – PSiQUiaTria
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 14.03.2023
contratação em caráter de substituição a MaNoEl doS SaNToS SilVa 
JUNior através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, 
não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2648
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 15.03.2022
SErVidor: clEidilEia TEiXEira doS SaNToS
cPf: 761.576.522-68
carGo do SErVidor: TEcNico dE ENfErMaGEM – PSiQUiaTria
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 14.03.2023
contratação em caráter de substituição a WEMErSoM coElHo BoTElHo 
através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

Protocolo: 775475

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Laudo: 05/2022
Nome: dEidiaNY MoNTEiro dE fariaS
Matrícula: 5959425/1
cargo/lotação: Técnico de Enfermagem/fPEHcGV
Período: 04/03/2022 a 30/08/2022
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente/fHcGV

Protocolo: 775974

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Laudo: 35/22
Nome: Zilda fErrEira BraNdao
Matrícula: 5180538/2
cargo/ lotação: Técnico de Enfermagem/fPEHcGV
Período: 09/03/2022 a 14/03/2022

Protocolo: 775977

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

 Portaria N° 143 de 23 de MarÇo de 2022
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto Governamental datado de 01 de dezembro de 2021, publicado no 
doE-Pará no 34.783 de 02/12/2021,
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
Excluir, o servidor José Paulo Nascimento cruz – Mat. 59946166/2 do 
acompanhamento e fiscalização do seguinte contrato:
coNTraTo Nº 172/2021 – MS VaScoNcEloS coNSTrUÇÕES lTda
oBJETo: contratação de empresa especializada para execução de serviços 
contínuos de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos sistemas de 
climatização e de refrigeração, operantes no imóvel sede da nesta Funda-
ção Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV) e também de servidores 
do centro de Hemodiálise Monteiro leite (cHMl)
ModalidadE: dispensa de licitação nº 48/2021
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
dirETor PrESidENTE
fPEHcGV

Protocolo: 775936

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico

Número: 50/2022
a presente licitação tem por objerto o registro de preço para aquisição 
eventual de cateteres para Hemodiálise para atender a necessidade de 12 
(doze) meses no Serviço de Terapia renal Substitutiva (STrS) e no centro 
de Hemodiálise dr. Monteiro leite (cHMl) da fundação Pública Estadual 
Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV), conforme especificações do 
Termo de referência - anexo i, o qual é parte integrante do edital, para 
fornecimento nos prazos e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: William Saraiva Garcia
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 07/04/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 775896

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 04/FHcGV/2022
oBJETo: a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para 
aquisição eventual de Grampeadores utilizados nos procedimentos de ci-
rurgia Geral em pacientes do SUS, por um período de 12 meses na funda-
ção Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna — fPEHcGV.
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor UNitÁrio VeNcedor

1. Grampeador circular n°21 10 r$ 640,00 laBoraTorioS B BraUN Sa

2. Grampeador circular n°25 10 r$ 640,00 laBoraTorioS B BraUN Sa

3. Grampeador circular n° 28 ou 29 10 r$ 640,00 laBoraTorioS B BraUN Sa

4. Grampeador circular n°33 10 r$ 640,00 laBoraTorioS B BraUN Sa

5. Grampeador cortante 5 caNcElado No JUlGaMENTo

Lote i

6. Grampeador linear n°75 ou 80 60 r$ 632,00 laBoraTorioS B BraUN Sa

7. carga para Grampeador linear n°75 ou 80 120 r$ 227,00 laBoraTorioS B BraUN Sa

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 04/fHcGV/2022:
r$ 90.760,00 (Noventa mil, setecentos e sessenta reais).
Belém/Pa, 23 de março de 2022.
dr. ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 776008
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oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
FUNdaÇÃo PÚBLica estadUaL HosPitaL de cLÍNicas 

GasPar ViaNNa
GerÊNcia de eNsiNo e PesQUisa

coMissÃo de residÊNcia MÉdica - coreMe
Processo seLetiVo de residÊNcia MÉdica – 2022

editaL N° 01/2022
o Presidente da fundação Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fHcGV, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a resolução cNrM n° 
02/2006 de 17/05/06 e regimento interno da comissão de residência 
Média (corEME) da fHcGV, torna pública a abertura de inscrições ao Pro-
cESSo SElETiVo 2022 para preenchimento de vagas remanescentes no 
ProGraMa dE rESidÊNcia MÉdica (PrM) EM NEfroloGia E UroloGia 
ofertadas no Edital n°082/2021 da Universidade do Estado do Pará (UEPa).
1. das iNscriÇÕes Gerais
1.1 A Residência Médica é destinada a profissionais graduados em Medici-
na, em curso devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (MEc), 
e médicos estrangeiros ou brasileiros graduados em escolas estrangeiras 
com diploma devidamente revalidado no Brasil. os PrM ofertados estão 
devidamente aprovados pela comissão Nacional de residência Médica 
(cNrM).
1.2 Serão oferecidas vagas para PrM, conforme quadro abaixo, todas com 
pré-requisito, de acordo com a resolução cNrM n° 2/2006, de 17 de maio 
de 2006.

esPeciaLidade PrÉ-reQUisito N° de 
VaGas

VaGas reser-
Vadas

dUraÇÃo 
(aNos)

sitUaÇÃo 
JUNto a 

cNrM
NEfroloGia rESidÊNcia EM clÍNica MÉdica 1 - 2 aProVado
UroloGia cirUrGia GEral 1 - 3 aProVado

1.3 Todas as vagas são contempladas com bolsa/remuneração.
1.4 É da inteira responsabilidade do candidato inteirar-se das datas, ho-
rários e locais de realização dos eventos da seleção e matrícula, devendo, 
para tanto, consultar os avisos disponibilizados.
1.5 além da legislação aplicável à residência Médica, serão obedecidos o 
regimento da fundação Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fHcGV e a 
lei nº 6.304 de 06 de julho de 2000.
1.6 a seleção para o PrM, será realizada no dia 28 de março de 2022, em 
única Etapa, constituída de ProVa dE SUficiÊNcia TEÓrica, conforme 
disposto no item 4.2 deste Edital.
2. da iNscriÇÃo
2.1 a inscrição no Processo Seletivo implicará a aceitação das normas es-
tabelecidas neste Edital e em outros Editais que forem publicados durante 
a realização da seleção pública, cujas regras, normas, critérios e condições 
obrigam-se os candidatos a cumprir.
2.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos e 
comunicados referentes a este Processo Seletivo que sejam publicados na 
Gerência de Ensino e Pesquisa da fHcGV.
2.3 a inscrição no Processo Seletivo do Programa de residência Médica da 
fHcGV será efetuada exclusivamente na Gerência de Ensino e Pesquisa da 
fHcGV nos dias 24 e 25 de março de 2022.
2.4 o valor da taxa de inscrição é de r$ 200,00 (duzentos reais).
2.5 o pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado por meio de 
depósito em conta corrente (Banco do Brasil (001), Agência 1674-8, conta 
corrente 11794-3 cNPJ 22.980.973/0001-77) nos dias 24 e 25 de março 
de 2022. A inscrição somente estará efetivada após a confirmação do pa-
gamento da referida taxa e emissão do carTÃo dE iNScriÇÃo (anexo ii), 
disponível na Gerência de Ensino e Pesquisa da fHcGV, o qual deverá ser 
preenchido e apresentado no dia da Prova de Suficiência Teórica.
2.6 antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deve 
inteirar-se das regras deste Edital e certificar-se de que preenche ou pre-
encherá, até a data de matrícula, todos os requisitos exigidos. Não haverá 
a devolução do valor da taxa de inscrição após a sua efetivação, quaisquer 
que sejam os motivos alegados, mesmo que o candidato não compareça 
às provas.
2.7 Será concedida a isenção de pagamento da taxa de inscrição do pre-
sente Processo Seletivo aos candidatos portadores de qualquer deficiência 
ou necessidade especial, nos termos da lei Estadual n° 6.988, de 2 de 
julho de 2007, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará de 4 de julho 
de 2007. Para solicitação de isenção da taxa de inscrição, os candidatos 
portadores de qualquer deficiência ou necessidade especial deverão, no ato 
de inscrição, protocolar à Gerência de Ensino e Pesquisa os documentos:
1. requerimento de isenção da Taxa de inscrição;
2. Cópia do documento de identidade;
3. Cópia da carteira ou declaração de cadastramento da instituição de de-
ficientes a que estão vinculados.
2.8 Será concedida a isenção de pagamento da taxa de solicitação de ins-
crição do presente Processo Seletivo para pessoas com hipossuficiência 
econômica e que estejam inscritas no cadastro Único para Programas So-
ciais do Governo federal – cadÚnico, de que trata o decreto federal n° 
6.135, de 26 de junho de 2007. Para solicitação de isenção da taxa de ins-
crição, os candidatos com hipossuficiência econômica deverão protocolar 
na data 24 de março de 2022 - horário das 09 às 15 horas na Gerência de 
Ensino e Pesquisa os documentos:
1. requerimento de isenção da Taxa de inscrição devidamente preenchi-
do, com indicação do Número de identidade Social – NiS, atribuído pelo 
cadÚnico;

2. Cópia do Documento de Identidade do candidato;
3. Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato.
2.9 a divulgação do resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição 
será no dia 24 de março de 2022 - horário às 16 horas. o candidato que 
tiver seu pedido de isenção da taxa de inscrição indeferido poderá efetivar 
a sua inscrição no concurso por meio do pagamento da taxa de inscrição. 
o pagamento da taxa deverá ocorrer até o dia previsto no cronograma do 
anexo i deste edital.
2.10 O candidato deverá confirmar sua inscrição no dia 25 de março de 
2022, na Gerência de Ensino e Pesquisa da fHcGV e seguir a sequência 
de procedimentos ali descrita. o candidato deverá obter na corEME/GEP 
e preencher o seu carTÃo dE iNScriÇÃo (anexo ii) para apresentá-lo no 
dia da prova, juntamente com os demais documentos exigidos neste Edital.
2.11 o candidato que necessitar de atendimento especial para realização 
de prova deverá solicitá-lo, por escrito, durante o período de inscrição ao 
Processo Seletivo. Para tal procedimento, o candidato deverá protocolar a 
solicitação na Gerência de Ensino e Pesquisa da fHcGV, anexando ao pleito 
atestado médico emitido por especialista.
2.11.1 os candidatos portadores de necessidades especiais participarão do 
Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos 
no que se refere a conteúdo, avaliação, data, horário e local de realização 
da prova.
2.12 o candidato que tiver participado e cumprido integralmente o esta-
belecido no Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica 
(ProVaB), devidamente comprovado, receberá pontuação adicional na 
nota total obtida nas fases de seleção, conforme critérios estabelecidos no 
art. 8° da resolução cNrM n° 03/2011, informe n° 7/2012 da comissão 
de residência Médica (cNrM), alterada pela resolução cNrM n° 01/2014.
2.13 candidatos que utilizarem o ProVaB como parte da pontuação na 
residência Médica deverão indicar tal condição no ato da inscrição e pro-
tocolar o certificado de conclusão no PROVAB expedida pela SGTES-MS, 
impreterivelmente, até o dia 25 de março de 2022 na corEME/GEP da 
FHCGV. Não serão aceitos documentos entregues após este período.
2.14 os candidatos brasileiros ou estrangeiros que concluíram o curso de 
Graduação em Medicina ou residência Médica em instituições estrangeiras 
somente podem se inscrever no Processo Seletivo do PrM com diploma 
devidamente revalidado por Universidade Pública Brasileira, reconhecida 
pela legislação vigente e de acordo com a resolução do conselho federal 
de Medicina n° 1.832/2008.
2.15 os candidatos estrangeiros devem apresentar também documento 
de identidade (certidão de nascimento) traduzido e autenticado por órgão 
oficial do Brasil, com acompanhamento de visto de permanência atualizado 
e com comprovante de proficiência na Língua Portuguesa.
2.16 a qualquer tempo poderão ser anuladas a inscrição, a prova e a matrí-
cula, por meio de processo administrativo devidamente instaurado, ouvido 
o candidato, o que pode ocorrer inclusive após a homologação do resultado 
do Processo Seletivo, desde que verificada a prática de qualquer ilegali-
dade pelo candidato, tais como falsidade nas declarações e/ou quaisquer 
irregularidades na prova e/ou nos documentos apresentados, entre outras.
2.17 ao efetuar sua inscrição no Processo Seletivo o candidato deverá, 
obrigatoriamente, informar endereço de e-mail válido, ao qual a Gerência 
de Ensino e Pesquisa da fHcGV poderá, a seu critério, enviar comunicado 
referente ao Processo Seletivo, bem como outras que julgar pertinentes, 
devendo comunicar qualquer alteração no endereço eletrônico.
3. dos PrÉ-reQUisitos
3.1 Será pré-requisito de acordo com a resolução cNrM n° 02/2006, de 17 
de maio de 2006, conforme especialidades ofertadas neste edital:
i – Nefrologia: pré-requisito em residência na especialidade em clínica 
Médica;
ii – Urologia: pré-requisito em residência na especialidade em cirurgia 
Básica ou cirurgia Geral.
4. da seLeÇÃo/ProVa de sUFiciÊNcia teÓrica
4.1 a ProVa dE SUficiÊNcia TEÓrica será aplicada no dia 28 de março 
de 2022, na Gerência de Ensino e Pesquisa da FHCGV – Auditório Ronaldo 
araújo (Tv. alferes costa, n° 2000, Bairro: Pedreira – Belém/Pa), com iní-
cio às 09 horas e término às 12 horas (horário local).
4.2 A PROVA DE SUFICÊNCIA TEÓRICA, de caráter classificatório e elimina-
tório, será composta por 50 questões objetivas com 4 (quatro) alternativas 
e apenas uma das opções correta, de igual valor, sendo:
i – Nefrologia: 50 questões objetivas sobre conhecimentos em clínica Médica;
ii – Urologia: 50 questões objetivas sobre conhecimentos em cirurgia Bá-
sica ou cirurgia Geral.
4.3 o candidato deverá apresentar-se no local da prova 01 (uma) hora an-
tes do início da mesma, munido obrigatoriamente de caneta esferográfica 
com tinta preta ou azul, carTÃo dE iNScriÇÃo e documento original de 
identificação com foto e em boas condições. Serão considerados documen-
tos hábeis de acesso ao local de prova a carTEira dE idENTidadE ori-
ginal (ou documento equivalente original, que por lei federal valha como 
identidade). Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que 
autenticada, nem protocolo de documento. aceita-se o Boletim de ocor-
rência, nos casos de furto e roubo dos documentos de identidade, ocorridos 
nos últimos 90 dias, anteriores a data da prova.
4.4 a porta de acesso ao local de realização da prova será aberta às 08:00 
horas, e fechada às 09:00horas, estando impedido de ingressar na sala o 
candidato que chegar ao local de prova após o horário estipulado, indepen-
dente da justificativa apresentada.
4.5 Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre 
candidatos, nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, régua de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
4.6 Não será permitido ao candidato, portar ou manusear durante o tempo 
de prova, aparelhos eletrônicos (telefone celular, aparelho de amplificação 
sonora individual, relógios digitais, notebook, mp3, ipods, tablets, smar-
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tphones, pen drives, receptor, gravador, e outros aparelhos eletrônicos que 
possam comprometer a segurança da seleção), além de alarmes de qual-
quer espécie.
4.7 recomenda-se que os candidatos não levem para o local de prova 
nenhum dos objetos relacionados nos itens 4.5 e 4.6. caso o candidato 
porte qualquer um desses objetos, deverá desligá-lo e/ou depositá-lo sob 
a carteira, guardando o objeto vedado.
4.8 o descumprimento do disposto nos itens 4.5 e 4.6 implicará na eli-
minação do candidato, caracterizando-se como tentativa de fraude, bem 
como, será excluído da seleção o candidato que tiver atitudes que possam 
ser interpretadas como desacato ou desrespeito para qualquer um dos 
fiscais ou responsáveis pela aplicação da prova.
4.9 Não será permitido também o uso de boné, chapéu, lenços de cabeça, 
viseira e óculos escuros.
4.10 a duração da ProVa dE SUficiÊNcia TEÓrica será de 03 (Três) 
horas, incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.
4.11 os três últimos candidatos devem permanecer na sala de realização da 
ProVa dE SUficiÊNcia TEÓrica até que o último deles tenha concluído.
4.12 as respostas às questões objetivas serão transcritas para o carTÃo
-RESPOSTA com caneta esferográfica com tinta preta ou azul, devendo 
o candidato assinalar uma única resposta para cada questão. Não serão 
computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma 
resposta, emenda ou rasura.
4.13 o candidato é responsável pelo correto preenchimento do cartão
-resposta e pela sua conservação e integridade, pois não haverá substitui-
ção do cartão, salvo em caso de defeito de impressão.
4.14 O candidato somente poderá retirar-se da sala de prova após 01(uma) 
hora do início da mesma, devendo, antes, entregar a um dos fiscais o Ca-
derno de Prova e o cartão-resposta. durante a realização da prova, não 
será permitido ao candidato ausentar-se do recinto, a não ser em caso de 
ser especial e desde que acompanhado por um dos componentes da equipe 
de aplicação da prova.
4.15 a candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização 
da prova deverá levar um acompanhante que ficará em local reservado 
para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A can-
didata que não levar acompanhante para o lactante não será autorizada a 
ingressar no local de prova e, consequentemente, a realizar a prova.
4.16 a intenção de amamentar deve ser solicitada no momento da inscrição.
5. da diVULGaÇÃo do resULtado e da cLassiFicaÇÃo FiNaL
5.1 o gabarito preliminar da prova será divulgado no dia 28 de março de 
2022 – horário às 13 horas, na Gerência de Ensino e Pesquisa da fHcGV.
5.2 O gabarito final da prova e o Resultado Final serão divulgados com data 
provável até o dia 29 de março de 2022 – horário às 17 horas, na Gerência 
de Ensino e Pesquisa da fHcGV. Não será fornecido resultado por telefone, 
fax, e-mail, ou telegrama.
6. dos critÉrios de deseMPate
6.1 Em caso de empate na pontuação final da seleção pública terá prefe-
rência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver maior idade cronológica, considerando o dia, o mês e o ano de 
nascimento;
b) tiver mais tempo de conclusão da residência de pré-requisito.
7. dos recUrsos
7.1 Após a divulgação do gabarito preliminar da PROVA DE SUFICÊNCIA 
TEÓrica, o candidato terá o prazo de 01 dia útil, no horário das 13 às 16 
horas para recorrer, utilizando formulário específico que estará disponível 
na corEME/GEP da fHcGV, onde deverá ser protocolado.
7.2 Os recursos que não estiverem redigidos no formulário específico não 
serão analisados.
7.3 o candidato deverá utilizar um formulário de recurso para cada questão. 
recursos com mais de uma questão não serão analisados. os recursos in-
terpostos fora do prazo não serão admitidos nem analisados em seu mérito.
7.4 Serão admitidos recursos relativos ao gabarito, à formulação e ao con-
teúdo das questões da prova, desde que devidamente fundamentados. Não 
serão admitidos recursos relativos ao preenchimento incompleto, equivo-
cado, em duplicidade ou incorreto do cartão-resposta, nem pelo motivo de 
resposta que apresente rasura.
7.5 No recurso contra o resultado preliminar não será permitida a apresen-
tação de novos documentos, valendo-se o candidato apenas de argumen-
tação lógica e fundamentada.
7.6 os recursos da ProVa dE SUficiÊNcia TEÓrica serão apreciados por 
Banca Examinadora especialmente designada para esse fim.
7.7 Não será admitido pedido de reconsideração ou de revisão de resultado 
de recurso.
8. da MatrÍcULa
8.1 a matrícula será realizada no dia 30 de março de 2022 – horário das 
09:00 às 16:00 horas, na corEME/GEP da fHcGV, localizada na Tv. alferes 
costa, n° 2000, Bairro: Pedreira – Belém/Pa.
8.1.1 a matrícula será feita mediante a apresentação dos seguintes docu-
mentos obrigatórios de matrícula, original e cópia:
i- carteira de identidade;
ii- cPf - cadastro de Pessoa física;
iii– comprovante de residência;
iV- PiS ou NiT;
V- Diploma de graduação em medicina (frente e verso) ou Certificado ou 
Declaração de Conclusão do Curso de Medicina – cópia autenticada em 
cartório;
Vi- Para as especialidades que exigem pré-requisitos deverá ser apresen-
tado, também, certificado ou Declaração de Conclusão da Residência Médi-
ca, credenciada pela comissão Nacional de residência Médica (cNrM/MEc) 
ou associação Médica Brasileira (AMB) – cópia autenticada em cartório;
Vii- certidão de Nascimento ou casamento;
Viii- cTPS (parte com foto e verso);

iX- Título de Eleitor e comprovante de regularidade com a justiça eleitoral;
X- Certificado militar;
Xi- foto 3 x 4 recente (2 unidades);
Xii- dados bancário para recebimento da bolsa.
Xiii- Seguro de acidentes Pessoais.
8.2 a escolha da vaga e a matrícula no PrM pretendido somente serão rea-
lizadas se o candidato convocado comprovar o atendimento dos requisitos 
estabelecidos no item 8.1.1.
8.3 o não comparecimento no prazo estipulado implicará na perda da vaga.
8.4 a não apresentação da documentação exigida implicará na perda da vaga.
8.5 Na hipótese de restarem vagas no PRM por não efetivação da matrícu-
la, será publicada na Gerência de Ensino e Pesquisa da fHcGV, no dia 30 de 
março de 2022, a lista dos novos convocados para efetivação da matrícula.
8.6 a matrícula dos candidatos convocados em segunda chamada será efe-
tivada, impreterivelmente, no dia 31 de março de 2022, de 09:00 às 16:00 
horas. Novas convocações poderão ser realizadas até o preenchimento de 
vagas remanescentes de acordo com a lista dos aprovados.
8.7 Os candidatos classificados conforme o limite de vagas, porém impos-
sibilitados de cumprir o programa devido a obrigações militares, deverão, 
após a efetivação da matrícula, solicitar por meio de requerimento dirigido à 
corEME/GEP da fHcGV, conforme o caso, o trancamento do curso, anexando 
documentos comprobatórios e convocação para assegurar a sua vaga.
8.8 os candidatos aprovados neste Processo Seletivo não poderão utilizar 
o ProVaB como dispositivo de trancamento de matrícula.
8.9 as matrículas por procuração serão aceitas desde que mediante instru-
mento específico de mandato para matrícula de residência médica, acom-
panhado de cópia dos documentos do candidato: identidade, CPF, Inscrição 
Junto ao Conselho Regional de Medicina ou Certificado ou Declaração de 
conclusão do curso de Medicina e a apresentação de identidade do procu-
rador. Para as especialidades que exigem pré-requisito deverá ser apresen-
tado também, certificado ou declaração de conclusão de Residência Médica 
credenciada pela comissão Nacional de residência Médica (cNrM/MEc) ou 
associação Médica Brasileira (aMB).
8.10 A procuração ficará retida e em caso de um mesmo procurador para mais 
de um candidato deverá haver uma procuração específica para cada matrícula.
8.11 a ausência da documentação solicitada impedirá a matrícula, sendo o 
candidato desclassificado por não cumprimento desta exigência do Edital.
8.12 Após a Matrícula inicial, havendo vacância por desistência ou tran-
camento de matrícula, ou credenciamento de novas vagas pela comissão 
Nacional de residência Médica (cNrM), as vagas serão disponibilizadas 
para rEPEScaGEM dos candidatos ainda não matriculados em nenhum 
PRM deste Processo Seletivo/2022. A ordem de classificação dos candida-
tos será rigorosamente mantida em todas as etapas deste edital.
9. das disPosiÇÕes FiNais
9.1 Na hipótese do candidato se encontrar hospitalizado e impossibilitado 
de comparecer ao local da prova, no dia de sua realização, o seu represen-
tante deverá requerer, na corEME/GEP da fHcGV, no dia 25 de março de 
2022 – horário das 09 às 16 horas, anexando Laudo Médico com a identifi-
cação da patologia e a justificativa, a realização da prova em local especial.
9.2 É vedado ao médico repetir PrM em especialidade que já tenha ante-
riormente concluído, em instituição do Estado do Pará ou qualquer outro 
estado da federação (art. 56 da resolução/cNrM n°. 02/2005).
9.3 a pontuação do ProVaB será atribuída conforme resolução n° 3 de 
16 de setembro de 2011 – cNrM, alterada pela resolução n° 1 de 02 de 
janeiro de 2014 – cNrM.
9.4 os médicos admitidos como residentes obedecerão ao regulamento 
da comissão de residência Médica e da comissão Nacional de residência 
Médica.
9.5 Os residentes oficialmente matriculados na primeira chamada iniciarão 
seus programas no dia 30 de março de 2022 às 07:30 horas da manhã na 
corEME/GEP da fHcGV. caso haja candidatos convocados em segunda 
chamada, estes iniciarão suas atividades no dia 31 de março de 2022 em 
mesmo horário e local, considerando que todos os residentes têm direito à:
1. a) bolsa remuneração;
2. b) suporte alimentação;
3. c) repouso anual de 30 (trinta) dias em data estabelecida pela Gerência 
de Ensino e Pesquisa da fHcGV.
9.6 o candidato regularmente matriculado que não comparecer na data 
mencionada no item 9.5, ou que não apresentar justificativa até o 1°dia 
útil após o início das atividades do PrM, será considerado desistente e a 
vaga será destinada à convocação do subsequente.
9.7 Será eliminado da Seleção o candidato que não apresentar a documen-
tação exigida no ato da matrícula, ou que não apresentar os demais docu-
mentos exigidos nos prazos estipulados no regimento interno da Gerência 
de Ensino e Pesquisa da fHcGV.
9.8 o candidato convocado para ocupar vaga decorrente de desistência, 
após o início do curso, iniciará as atividades no dia seguinte a efetivação 
da matrícula.
9.9 o candidato será responsável por qualquer erro ou omissão nas infor-
mações da inscrição.
9.10 os casos omissos serão analisados pela corEME/GEP da fHcGV e, 
em última instância, pela CNRM.
Belém (Pa), 24 de março de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta
diretor Presidente da fundação Hospital de clínicas Gaspar Vianna
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aNeXo i
FUNdaÇÃo HosPitaL de cLÍNicas GasPar ViaNNa

GerÊNcia de eNsiNo e PesQUisa
coMissÃo de residÊNcia MÉdica

Processo seLetiVo de residÊNcia MÉdica/2022
editaL N° 01 de 24 de MarÇo de 2022

croNoGraMa de atiVidades
residÊNcia MÉdica – 2022

atividades data
Publicação do Edital no site da fHcGV, doE e na Gerência de Ensino e Pesquisa. 24/03/2022

Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição dos Candidatos com Hipossuficiência Econômica - horário 
das 09 às 15 horas 24/03/2022

divulgação do resultado da Solicitação de isenção - na Gerência de Ensino e Pesquisa - horário às 
16 horas 24/03/2022

inscrição e Pagamento no Processo Seletivo - horário das 09 às 16 horas 24/03/2022 E 
25/03/2022

Entrega de Certificado de conclusão no PROVAB expedida pela SGTES-MS - horário das 09 às 16 horas 25/03/2022
Solicitação de realização da prova em local especial - horário das 09 às 16 horas 25/03/2022

Confirmação de Inscrição na Gerência de Ensino e Pesquisa da FHCGV - horário das 09 às 16 horas 25/03/2022
Prova de Suficiência Teórica - horário das 09 às 12 horas 28/03/2022

Gabarito preliminar da Prova de Suficiência Teórica - horário às 13 horas 28/03/2022
Recursos da Prova de Suficiência Teórica - horário das 13 às 16 horas 29/03/2022

Gabarito definitivo da Suficiência Teórica e Resultado Final - horário às 16 horas 29/03/2022
Matrícula dos aprovados 30/03/2022

inicio das atividades dos residentes no PrM 30/03/2022
Publicação da lista dos convocados na repescagem 30/03/2022

Matrícula dos candidatos da repescagem 31/03/2022
inicio das atividades dos residentes matriculados na repescagem no PrM 31/03/2022

aNeXo ii
GoVerNo do estado do ParÁ

FUNdaÇÃo PÚBLica estadUaL HosPitaL de cLÍNicas 
GasPar ViaNNa

GerÊNcia de eNsiNo e PesQUisa
coMissÃo de residÊNcia MÉdica - coreMe

Processo seLetiVo de residÊNcia MÉdica -2022
editaL N° 01/2022

NoME:
rG: daTa da EMiSSÃo:  ,  ÓrGÃo EXPEdidor:
cPf: ,  ESTado ciVil:
daTa dE NaSciMENTo: / / SEXo: (  ) M  (  )f
NaTUral dE  E-Mail:
ENdErEÇo:
MUNicÍPio: Uf cEP:
foNE: (ddd) - cElUlar (ddd ) -
iNSTiTUiÇÃo dE GradUaÇÃo:
aNo dE coNclUSÃo E cidadE/ESTado:
PorTador dE NEcESSidadE ESPEcial, ESPEcificar:
aSSiNalar árEa ProfiSSioNal:
NEfroloGia (  )
UroloGia  (  )
adicioNais: seNHores caNdidatos:
• O valor da taxa de inscrição é de R$ 200,00 (duzentos reais).
• O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado por meio de de-
pósito em conta corrente (Banco do Brasil 001, Agência 1674-8, conta 
corrente 11794-3 cNPJ 22.980.973/0001-77) nos dias 24 ou 25 de março 
de 2022. A inscrição somente estará efetivada após a confirmação do pa-
gamento da referida taxa e emissão do cartão de inscrição, disponível na 
corEME/GEP da fHcGV, o qual deverá ser preenchido e apresentado no 
dia da Prova de Suficiência Teórica.
• O candidato deverá confirmar sua inscrição no dia 25 de março de 2022, 
na corEME/GEP da fHcGV e seguir a sequência de procedimentos ali des-
crita. o candidato deverá obter e preencher o seu carTÃo dE iNScriÇÃo 
para apresentá-lo no dia da prova, juntamente com os demais documentos 
exigidos neste Edital.
BElÉM, dE  dE 2022.
(aSSiNaTUra do caNdidaTo)

Protocolo: 775932
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 65/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 65/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 20/2022/fHcGV, Processo nº 2021/1390942, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 14/03/2022.
OBJETO: Tem por objeto e finalidade o Registro de Preços para aquisição 
eventual do Medicamento Tirofiban para atender a necessidade de 12 me-
ses no Serviço de Apoio à Triagem/ Serviço de Emergência Cardiológica 
(SaT/SErc) e nas Unidades de Terapia intensiva (UTis) da fundação Pú-
blica Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV), nas condi-
ções definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e 
ata do PrEGÃo ElETrÔNico SrP nº 20/2022 vinculada ao Processo nº 
1390942/2021, que integram este instrumento independente de transcri-
ção, pelo prazo de validade do registro.
ViGÊNcia: 21/03/2022 a 20/03/2023

EMPrESa: cristalfarma comércio representação importação e Exporta-
ção lTda, Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 
05.003.408/0004-83, inscrição Estadual nº 10642997-3, com sede aveni-
da Presidente Juscelino Kubitschek, n° 704, Q.19, lT 16, bairro Jundiaí, cEP 
75.110-390, Telefone (62) 33270514, e-mail licitações@cristalfarma.com.br
 

iteM descriÇÃo aPres.
Necessida-
de Para 12 

Meses

Marca
FaBricaNte

VaLor
UNitÁrio

r$

VaLor
totaL

r$

01

TirofiBaN (cloridra-
To) 0,25MG/Ml, Via 

iNTraVENoSa, 50 Ml, 
USo adUlTo

fraSco/
aMPola 900 UNidadES

aBl/GlaNd 
PHarMa 
liMiTEd

r$715,00 r$643.500,00

Valor ToTal GEral r$643.500,00

o valor global estimado desta ata é de r$r$ 643.500,00 (seiscentos e 
quarenta e três mil e quinhentos reais).
dr. ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável.

Protocolo: 775831
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HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 141 de 21 de MarÇo de 2022, 
PUBLicada No doe Nº. 34.903 de 23/03/2022.

oNde se LÊ:
SErVidor (ES):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
PErÍodo: dE 21 À 23/03/2022
Leia-se:
SErVidor (ES):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
Nº 2.5 diária
PErÍodo: dE 21 À 23/03/2022

Protocolo: 775546

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 116 de 11 de MarÇo de 2022
oBJETiVo: coNdUZir o VEicUlo oficial do Hrca coM Placa: oTH-
1747 ModElo Gol Para rEaliZar o coNcErTo do ar-coNdicioNa-
do, MaiS MaNUTENÇÃo, E BUScar BolSaS dE SaNGUE No HEMoPa do 
HrPa Na cidadE dE rEdENÇÃo – Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
JoSiaS da SilVa  – MaT. 7565590-2, aGENTE dE arTES PráTicaS
Nº 1.0 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 25/02/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Portaria Nº 115 de 11 de MarÇo de 2022
oBJETiVo: lEVar MEdicaMENToS do alMoXarifado do Hrca Para o 
HrPa, E BUScar EQUiPaMENToS da Uci NEoNaTal do HrPa Para o Hr 
dE coNcEiÇÃo do araGUaia – Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
JoSiaS da SilVa  – MaT. 7565590-2, aGENTE dE arTES PráTicaS
Nº 2.0 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 18 À 19/02/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Portaria Nº 129 de 16 de MarÇo de 2022
oBJETiVo: acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
cHriSTiNa aQUiNo foNTENEllE – MaT. 5878233-4, ENfErMEira
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 22/02/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Portaria Nº 133 de 14 de MarÇo de 2022
oBJETiVo: acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
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dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
JaNaildES PErEira dE SoUSa – MaT. 54185704-3, ENfErMEira
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 25 À 26/02/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Portaria Nº 114 de 11 de MarÇo de 2022
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
JaNaildES PErEira dE SoUSa – MaT. 54185704-3, ENfErMEira
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 16 À 17/02/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Portaria Nº 128 de 16 de MarÇo de 2022
oBJETiVo: acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
Maria dENi da SilVa NaSciMENTo  – MaT. 57206629, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 21 À 22/02/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Portaria Nº 120 de 14 de MarÇo de 2022
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
Maria dENi da SilVa NaSciMENTo  – MaT. 57206629, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 18 À 19/02/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Portaria Nº 121 de 14 de MarÇo de 2022
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
EUNicE coSTa doS SaNToS BarroSo – MaT. 57197013-3, TÉc. dE EN-
fErMaGEM
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 12/02/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Portaria Nº 119 de 14 de MarÇo de 2022
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
EUNicE coSTa doS SaNToS BarroSo – MaT. 57197013-3, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 14 À 15/02/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Portaria Nº 131 de 11 de MarÇo de 2022
oBJETiVo: acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
EUNicE coSTa doS SaNToS BarroSo – MaT. 57197013-3, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 26/02/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Portaria Nº 122 de 14 de MarÇo de 2022
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
Maria dE loUrdES ViEira dE SoUSa - MaT. 5793874-2, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 24/02/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Protocolo: 776007

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio
Nº.do coNVÊNio: 032/2022  Processo Nº 2021/305532

Valor Total: r$ 186.500,55 (cento e oitenta e seis mil, quinhentos reais e 
cinquenta e cinco centavos).
Objeto: Aquisição de 50.269,69 L de óleo diesel para recuperação de 69km 
de estradas vicinais: sendo 21km no P.a Belo Mira; 23km P.a Jandaia e 
25km no P.a Volta do rio
 data de assinatura: 23/03/2022 Prazo: 90 (noventa) dias
inic. de Vig.: 23/03/2022  T. Vig.: 20/06/2022
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; origem do recurso: TESoUro; fonte de re-
curso: 0124000000; Plano interno: 206coNVcoEc; ação detalhada: 273788.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE Eldorado do caraJáS cNPJ nº: 
84.139.633/0001-75.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 776018

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo

o diretor Presidente, da companhia de Portos e Hidrovias do esta-
do do Pará - cPH, no uso de suas atribuições legais e após a análise con-
junta da comissão de licitação e o parecer da Gerência Jurídica, referente 
ao Processo nº 2021/1453134 resolve:
HOMOLOGAR o resultado do processo licitatório referente ao Procedimento 
Licitatório nº 001/2022- CPH, que tem como objeto a contratação de em-
presa para a prestação de obras e serviços de engenharia para a constru-
ção do Trapiche de carga e descarga de Pescado e Mercado de Peixe do 
Município de Maracanã, o qual visa atender a companhia de Portos e Hi-
drovias do Estado do Pará, autorizando a contratação e emissão de Nota de 
Empenho em favor da seguinte empresa: Maar NaVEGaÇÃo E TErMiNaiS 
lTda, inscrita no cNPJ/Mf-20.792.591/0001-94, com sede na Passagem 
da olaria, nº 166, rodovia arthur Bernardes, nº 96, bairro Pratinha, distri-
to icoaraci, cEP: 68.816-060, e-mail: alfredo.cabral@maarshipping.com, 
município de Belém, estado do Pará, por ter apresentado a proposta mais 
vantajosa para a contratação do único item do Edital, pelo valor global de 
r$1.426.453,33 (um milhão, quatrocentos e vinte e seis mil, quatrocentos 
e cinquenta e três reais e trinta e três centavos).
registre-se. Publique-se. cumpra-se.
Belém/Pa, 23 de março de 2023.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente da cPH

Protocolo: 775535

terMo de adJUdicaÇÃo
.

a Presidente da comissão de Licitação da companhia de Portos 
e Hidrovias do estado do Pará - cPH, instituída pela PorTaria Nº 
141/2021-GP de 04/10/2021, torna público o resultado do julgamento do 
ProcEdiMENTo liciTaTÓrio nº001/2022-cPH, referente à contratação 
de empresa para a prestação de obras e serviços de engenharia para a 
construção do Trapiche de carga e descarga de Pescado e Mercado de 
Peixe do Município de Maracanã, o qual visa atender a companhia de Portos 
e Hidrovias do Estado do Pará, derivado do Processo nº 2021/1453134, 
decide adJUdicar o seguinte resultado: a empresa Maar NaVEGaÇÃo 
E TErMiNaiS lTda, inscrita no cNPJ/Mf-20.792.591/0001-94, com sede 
na Passagem da olaria, nº 166, rodovia arthur Bernardes, nº 96, bairro 
Pratinha, distrito icoaraci, cEP: 68.816-060, e-mail: alfredo.cabral@
maarshipping.com, município de Belém, estado do Pará, foi à vencedora do 
único item do certame, pelo valor global de r$1.426.453,33 (um milhão, 
quatrocentos e vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e 
trinta e três centavos), por ter apresentado a proposta mais vantajosa para 
a contratação. Para todos os efeitos legais.
Belém/Pa, 23 de março de 2021.
cleide cilene abud ferreira
Presidente da cl/cPH
PorTaria Nº 141/2021 – GP 04/10/2021
Matrícula nº2052598

Protocolo: 775534
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AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de reNoVaÇÃo de aUtoriZaÇÃo
 Nº da autorização: 017/2022. Partes: agência de regulação e controle 
de Serviços Públicos do Estado do Pará – V S dE MoraES TraNSPorTES 
- ME. objeto: a empresa é autorizada a explorar em caráter excepcio-
nal e a Título Precário o serviço a liNHa iNTErMUNiciPal MaraPaNiM 
(Vila dE MarUdaZiNHo) – iGaraPÉ aÇÚ, TiPo iNTErUrBaNa cÓdiGo 
068053, do Serviço convencional de Transporte rodoviário intermunicipal 
de Passageiros. Vigência: 12 (doze) meses contados da data de sua assi-
natura. fundamento legal: decreto 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 do Pará. 
Valor da tarifa máxima: r$ 7,54 (Sete reais e cinquenta e quatro centavos) 
com base no coeficiente tarifário em vigor, nos termos da legislação perti-
nente. foro: Belém-Pa data da assinatura: 10/03/2022. Eurípedes reis da 
cruz filho diretor Geral - arcoN-Pa.

Protocolo: 775582
..

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

coNVÊNio
.

coNVÊNio N° 12/2022 – sedaP
concedente: Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca
objeto: aquisição de insumos e serviços para fomento às ações de assis-
tência técnica aos agricultores aderidos ao programa Territórios Sustentá-
veis, no Município de Jacundá/Pa.
representante do Município: iToNir aParEcido TaVarES.
data de assinatura: 23/03/2022.
Valor Total: r$ 508.450,90 (Quinhentos e oito Mil, Quatrocentos e cin-
quenta reais e Noventa centavos).
contrapartida: r$ 24.246,00 (Vinte e Quatro Mil, duzentos e Quarenta e 
Seis reais).
dotação orçamentária: Projeto atividade: Projeto atividade: 8705, Ele-
mento de despesa: 334041 / 444042, fonte de recursos: 0301, função 
Programática: 20.608.1491.8705.
Prazo de Vigência: 24/03/2022 à 31/03/2023.
convenente: MUNicÍPio dE JacUNdá, cNPJ/Mf sob o nº 05.854.633/0001-80.
Endereço: rua Pinto Silva, s/n°, Bairro: centro, cEP: 68.590-000, no Mu-
nicípio de Jacundá-Pa.
ordenador de despesas: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 775981
coNVÊNio N° 13/2022 – sedaP

concedente: Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca
objeto: aquisição de insumos e serviços para fomento às ações de assis-
tência técnica aos agricultores aderidos ao programa Territórios Sustentá-
veis, no Município de Quatipuru/Pa.
representante do Município: JoSÉ aUGUSTo diaS da SilVa.
data de assinatura: 23/03/2022.
Valor Total: r$ 515.450,90 (Quinhentos e Quinze Mil, Quatrocentos e cin-
quenta reais e Noventa centavos).
contrapartida: r$ 24.246,00 (Vinte e Quatro Mil, duzentos e Quarenta e 
Seis reais).
dotação orçamentária: Projeto atividade: Projeto atividade: 8705, Ele-
mento de despesa: 334041 / 444042, fonte de recursos: 0301, função 
Programática: 20.608.1491.8705.
Prazo de Vigência: 24/03/2022 à 31/03/2022.
convenente: MUNicÍPio dE QUaTiPUrU, cNPJ/Mf sob o nº 
01.612.367/0001-29.
Endereço: rua cônego Siqueira Mendes, s/n - centro, cEP: 68.709-000, 
no Município de Quatipuru-Pa.
ordenador de despesas: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 775993

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 186/2022 - 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: Thiago Marcelo Pacheco de oliveira . carGo: Técnico em 
Gestão de Pesca e Aquicultura- Oceaonógrafo. MATRÍCULA: 57175440-2. 

oriGEM: Belém/Pa.  dESTiNo: Muaná/Pa. oBJETiVo: Participar da reu-
nião intercomunitária para medição do i acordo de Pesca do camarão re-
gional na ilha do Palheta e reunião com o Secretário Municipal de agricul-
tura e Pesca de Muaná. PErÍodo: 01 a 03/04/2022 Nº dE diáriaS: 2 ½ 
(duas e meia). ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e 
financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 192/2022 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: rivanildo Parente da cruz. carGo: Secretário de direto-
ria. MaTrÍcUla: 5920541/3. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Soure e Sal-
vaterra/Pa. oBJETiVo: Visita técnica e ações de Monitoramento do Progra-
ma Territórios Sustentáveis. PERÍODO: 24 a 27/03/2022. Nº DE DIÁRIAS: 
3 ½ ( três e meia). ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo 
e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 193/2022 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: ilmara azevedo campos. carGo: assessora Técnica. Ma-
TrÍcUla: 57202624/3. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Soure e Salvater-
ra/Pa. oBJETiVo: Visita técnica e ações de Monitoramento do Programa 
Territórios Sustentáveis. PERÍODO: 24 a 27/03/2022. Nº DE DIÁRIAS: 3 
½ ( três e meia). ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e 
financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 194/2022 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: Harlan lobato Puga. carGo: assistente administrativo. 
MaTrÍcUla: 5942721/2. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Soure e Salvater-
ra/Pa. oBJETiVo: Visita técnica e ações de Monitoramento do Programa 
Territórios Sustentáveis. PERÍODO: 24 a 27/03/2022. Nº DE DIÁRIAS: 3 
½ ( três e meia). ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e 
financeiro/SEdaP

Protocolo: 775828

t.
.

torNar seM eFeito
.

o secretário de estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca, torna sem efeito a publicação do aPoSTilaMENTo ao contrato Nº 
235/2018-SEdaP, publicado no doE Nº 34.899 de 21/03/2022 - página 32, 
Protocolo nº 773729
ordenador: Giovanni correa Queiroz

Protocolo: 775490
Portaria de diÁrias Nº 166/2022 BENEficiário: Gabriel foro Siqueira

Protocolo: 775988

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 704 de 23 de MarÇo de 2022
o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da Política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o Patrimônio Público 
do Particular;
coNSidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – dEaf, do iTErPa, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre terras 
devolutas localizadas no Município de Benevides, abrangendo uma área de 
52,2318 ha;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2022/285955.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 52,2318 ha (cinquenta e 
dois hectares, vinte e três ares e dezoito centiares), denominada GlEBa 
SaNTa EMilia, localizada no Município Benevides, com limites, confronta-
ções e demais especificações técnicas constantes no Memorial Descritivo 
elaborado pelo iTErPa, nos seguintes termos: inicia-se a descrição deste 
perímetro no vértice E25-M-H0175, de coordenadas N 9.856.472,66m e 
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E 804.909,04m; deste, segue confrontando com MaUricio GUilHErME 
DE ALBUQUERQUE, com os seguintes azimutes e distâncias:  114°49’48” 
e 214,29 m até o vértice E25-M-H0168, de coordenadas N 9.856.382,68m 
e E 805.103,52m; deste, segue confrontando com carloS rEiNaldo 
BARROS BEGOT, com os seguintes azimutes e distâncias:  124°13’42” e 
169,03 m até o vértice E25-M-H0169, de coordenadas N 9.856.287,60m 
e E 805.243,28m;  86°34’46” e 791,95 m até o vértice BUM-M-a0445, de 
coordenadas N 9.856.334,85m e E 806.033,82m; deste, segue confron-
tando com fraNciSco MENEZES da SilVa, com os seguintes azimutes e 
distâncias:  175°08’59” e 224,39 m até o vértice BUM-M-A0446, de coor-
denadas N 9.856.111,27m e E 806.052,79m; deste, segue confrontando 
com MaUricio GUilHErME dE alBUQUErQUE, com os seguintes azimu-
tes e distâncias:  266°36’38” e 719,67 m até o vértice E25-M-H0173, de 
coordenadas N 9.856.068,72m e E 805.334,37m;  174°25’03” e 139,25 
m até o vértice E25-M-H0174, de coordenadas N 9.855.930,13m e E 
805.347,92m;  269°30’25” e 902,42 m até o vértice BUM-M-a0447, de 
coordenadas N 9.855.922,36m e E 804.445,53m;  345°16’18” e 165,24 
m até o vértice E25-M-H0160, de coordenadas N 9.856.082,17m e E 
804.403,52m;  52°18’55” e 638,77 m até o vértice E25-M-H0175, ponto 
inicial da descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema U T M, re-
ferenciadas ao Meridiano central nº 51°00’, fuso -22, tendo como datum 
o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram 
calculados no plano de projeção
II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente matriculadas no Cartório de Registro de Imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao Cartório de Registro de Imóveis 
da comarca de Benevides.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 775470
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida(S) PElo 
ilMo. Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, 
NoS aUToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNEroSa 
(coMPra) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria
042700758/2021 rENaTo friTScHE faZENda iVai 365,2894 Ha ParaGoMiNaS/Pa 1116/2022

Belém (Pa), 23/03/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 775468
Portaria N° 703 de 23 de MarÇo de 2022

o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – dEaf, do iTErPa, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre terras 
devolutas localizadas no Município de Garrafão do Norte, abrangendo uma 
área de 16.356,2928 ha;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2021/969445.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 16.356,2928 ha dezesseis 
mil, trezentos e cinquenta e seis hectares, vinte e nove ares e vinte e oito 
centiares), denominada GlEBa MaraPiNiMa, localizada no Município Gar-
rafão do Norte, com limites, confrontações e demais especificações técni-
cas constantes no Memorial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguin-
tes termos: Partindo do marco M-001, de coordenada N = 9.776.277,14m 
e E = 278.457,39m; deste, segue pela faixa de domínio da Estrada Garra-
fão-Livramento, com a seguinte distância 1,60 m e azimute plano 98°38’14” 
até o marco M-002, de coordenada N = 9.776.276,90m e E = 278.458,97m; 
1,06 m e azimute plano 94°18’58” até o marco M-003, de coordenada N = 
9.776.276,82m e E = 278.460,03m; 0,21 m e azimute plano 90°00’00” até 
o marco M-004, de coordenada N = 9.776.276,82m e E = 278.460,24m; 
17,47 m e azimute plano 88°15’41” até o marco M-005, de coordenada N 
= 9.776.277,35m e E = 278.477,70m; 1,00 m e azimute plano 84°17’22” 
até o marco M-006, de coordenada N = 9.776.277,45m e E = 278.478,70m; 
0,50 m e azimute plano 77°20’51” até o marco M-007, de coordenada N = 
9.776.277,56m e E = 278.479,19m; 12,33 m e azimute plano 75°57’50” 
até o marco M-008, de coordenada N = 9.776.280,55m e E = 278.491,15m; 

17,24 m e azimute plano 88°20’16” até o marco M-009, de coordenada N 
= 9.776.281,05m e E = 278.508,38m; 19,58 m e azimute plano 88°26’55” 
até o marco M-010, de coordenada N = 9.776.281,58m e E = 278.527,95m; 
0,83 m e azimute plano 85°10’45” até o marco M-011, de coordenada N = 
9.776.281,65m e E = 278.528,78m; 17,84 m e azimute plano 81°37’12” 
até o marco M-012, de coordenada N = 9.776.284,25m e E = 278.546,43m; 
21,90 m e azimute plano 87°16’43” até o marco M-013, de coordenada N 
= 9.776.285,29m e E = 278.568,31m; 0,68 m e azimute plano 84°07’21” 
até o marco M-014, de coordenada N = 9.776.285,36m e E = 278.568,99m; 
13,63 m e azimute plano 81°41’30” até o marco M-015, de coordenada N 
= 9.776.287,33m e E = 278.582,48m; 8,17 m e azimute plano 81°41’29” 
até o marco M-016, de coordenada N = 9.776.288,51m e E = 278.590,56m; 
13,88 m e azimute plano 83°37’40” até o marco M-017, de coordenada N 
= 9.776.290,05m e E = 278.604,35m; 18,75 m e azimute plano 90°00’00” 
até o marco M-018, de coordenada N = 9.776.290,05m e E = 278.623,10m; 
28,64 m e azimute plano 97°15’41” até o marco M-019, de coordenada N 
= 9.776.286,43m e E = 278.651,51m; 18,64 m e azimute plano 101°19’19” 
até o marco M-020, de coordenada N = 9.776.282,77m e E = 278.669,79m; 
1,12 m e azimute plano 96°40’48” até o marco M-021, de coordenada N = 
9.776.282,64m e E = 278.670,90m; 1,11 m e azimute plano 87°25’15” até 
o marco M-022, de coordenada N = 9.776.282,69m e E = 278.672,01m; 
17,59 m e azimute plano 83°04’37” até o marco M-023, de coordenada N 
= 9.776.284,81m e E = 278.689,47m; 0,24 m e azimute plano 82°52’30” 
até o marco M-024, de coordenada N = 9.776.284,84m e E = 278.689,71m; 
16,59 m e azimute plano 81°07’21” até o marco M-025, de coordenada N 
= 9.776.287,40m e E = 278.706,10m; 18,25 m e azimute plano 90°00’00” 
até o marco M-026, de coordenada N = 9.776.287,40m e E = 278.724,35m; 
28,40 m e azimute plano 94°14’27” até o marco M-027, de coordenada N 
= 9.776.285,30m e E = 278.752,67m; 0,52 m e azimute plano 92°12’09” 
até o marco M-028, de coordenada N = 9.776.285,28m e E = 278.753,19m; 
0,23 m e azimute plano 87°30’38” até o marco M-029, de coordenada N = 
9.776.285,29m e E = 278.753,42m; 47,69 m e azimute plano 88°05’21” 
até o marco M-030, de coordenada N = 9.776.286,88m e E = 278.801,08m; 
19,95 m e azimute plano 87°33’28” até o marco M-031, de coordenada N 
= 9.776.287,73m e E = 278.821,01m; 79,17 m e azimute plano 87°33’12” 
até o marco M-032, de coordenada N = 9.776.291,11m e E = 278.900,11m; 
120,85 m e azimute plano 86°44’11” até o marco M-033, de coordenada N 
= 9.776.297,99m e E = 279.020,76m; 39,65 m e azimute plano 87°42’07” 
até o marco M-034, de coordenada N = 9.776.299,58m e E = 279.060,38m; 
0,95 m e azimute plano 83°55’39” até o marco M-035, de coordenada N = 
9.776.299,68m e E = 279.061,32m; 0,42 m e azimute plano 78°57’33” até 
o marco M-036, de coordenada N = 9.776.299,76m e E = 279.061,73m; 
50,05 m e azimute plano 76°33’08” até o marco M-037, de coordenada N 
= 9.776.311,40m e E = 279.110,41m; 0,55 m e azimute plano 74°11’51” 
até o marco M-038, de coordenada N = 9.776.311,55m e E = 279.110,94m; 
56,74 m e azimute plano 72°03’59” até o marco M-039, de coordenada N 
= 9.776.329,02m e E = 279.164,92m; 0,87 m e azimute plano 69°03’26” 
até o marco M-040, de coordenada N = 9.776.329,33m e E = 279.165,73m; 
0,87 m e azimute plano 61°04’25” até o marco M-041, de coordenada N = 
9.776.329,75m e E = 279.166,49m; 45,66 m e azimute plano 57°47’09” 
até o marco M-042, de coordenada N = 9.776.354,09m e E = 279.205,12m; 
0,95 m e azimute plano 53°58’21” até o marco M-043, de coordenada N = 
9.776.354,65m e E = 279.205,89m; 0,96 m e azimute plano 45°50’33” até 
o marco M-044, de coordenada N = 9.776.355,32m e E = 279.206,58m; 
88,96 m e azimute plano 42°11’20” até o marco M-045, de coordenada N 
= 9.776.421,23m e E = 279.266,32m; 10,31 m e azimute plano 42°12’37” 
até o marco M-046, de coordenada N = 9.776.428,87m e E = 279.273,25m; 
0,83 m e azimute plano 38°39’35” até o marco M-047, de coordenada N = 
9.776.429,52m e E = 279.273,77m; 0,83 m e azimute plano 32°09’08” até 
o marco M-048, de coordenada N = 9.776.430,22m e E = 279.274,21m; 
72,82 m e azimute plano 28°36’35” até o marco M-049, de coordenada N 
= 9.776.494,15m e E = 279.309,08m; 34,70 m e azimute plano 30°23’10” 
até o marco M-050, de coordenada N = 9.776.524,08m e E = 279.326,63m; 
10,98 m e azimute plano 43°00’26” até o marco M-051, de coordenada N 
= 9.776.532,11m e E = 279.334,12m; 9,96 m e azimute plano 43°02’51” 
até o marco M-052, de coordenada N = 9.776.539,39m e E = 279.340,92m; 
0,37 m e azimute plano 40°36’05” até o marco M-053, de coordenada N = 
9.776.539,67m e E = 279.341,16m; 0,41 m e azimute plano 39°05’38” até 
o marco M-054, de coordenada N = 9.776.539,99m e E = 279.341,42m; 
42,52 m e azimute plano 36°35’03” até o marco M-055, de coordenada N 
= 9.776.574,13m e E = 279.366,76m; 18,15 m e azimute plano 52°32’35” 
até o marco M-056, de coordenada N = 9.776.585,17m e E = 279.381,17m; 
15,24 m e azimute plano 66°46’54” até o marco M-057, de coordenada N 
= 9.776.591,18m e E = 279.395,18m; 0,83 m e azimute plano 63°26’06” 
até o marco M-058, de coordenada N = 9.776.591,55m e E = 279.395,92m; 
0,39 m e azimute plano 58°46’54” até o marco M-059, de coordenada N = 
9.776.591,75m e E = 279.396,25m; 16,44 m e azimute plano 56°48’45” 
até o marco M-060, de coordenada N = 9.776.600,75m e E = 279.410,01m; 
0,84 m e azimute plano 53°16’02” até o marco M-061, de coordenada N = 
9.776.601,25m e E = 279.410,68m; 1,22 m e azimute plano 45°00’00” até 
o marco M-062, de coordenada N = 9.776.602,11m e E = 279.411,54m; 
16,97 m e azimute plano 40°03’07” até o marco M-063, de coordenada N 
= 9.776.615,10m e E = 279.422,46m; 9,84 m e azimute plano 44°57’32” 
até o marco M-064, de coordenada N = 9.776.622,06m e E = 279.429,41m; 
16,91 m e azimute plano 62°43’22” até o marco M-065, de coordenada N 
= 9.776.629,81m e E = 279.444,44m; 32,20 m e azimute plano 70°04’45” 
até o marco M-066, de coordenada N = 9.776.640,78m e E = 279.474,71m; 
1,26 m e azimute plano 65°03’57” até o marco M-067, de coordenada N = 
9.776.641,31m e E = 279.475,85m; 34,43 m e azimute plano 59°29’14” 
até o marco M-068, de coordenada N = 9.776.658,79m e E = 279.505,51m; 
1,16 m e azimute plano 54°48’22” até o marco M-069, de coordenada N = 
9.776.659,46m e E = 279.506,46m; 0,76 m e azimute plano 47°07’16” até 
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o marco M-070, de coordenada N = 9.776.659,98m e E = 279.507,02m; 
32,18 m e azimute plano 43°39’56” até o marco M-071, de coordenada N 
= 9.776.683,26m e E = 279.529,24m; 16,97 m e azimute plano 43°56’59” 
até o marco M-072, de coordenada N = 9.776.695,48m e E = 279.541,02m; 
3,59 m e azimute plano 43°58’59” até o marco M-073, de coordenada N = 
9.776.698,06m e E = 279.543,51m; 1,17 m e azimute plano 39°07’03” até 
o marco M-074, de coordenada N = 9.776.698,97m e E = 279.544,25m; 
1,16 m e azimute plano 29°52’01” até o marco M-075, de coordenada N = 
9.776.699,98m e E = 279.544,83m; 15,15 m e azimute plano 24°46’21” 
até o marco M-076, de coordenada N = 9.776.713,74m e E = 279.551,18m; 
0,58 m e azimute plano 22°09’59” até o marco M-077, de coordenada N = 
9.776.714,28m e E = 279.551,40m; 0,73 m e azimute plano 16°41’57” até 
o marco M-078, de coordenada N = 9.776.714,98m e E = 279.551,61m; 
29,50 m e azimute plano 14°02’44” até o marco M-079, de coordenada N 
= 9.776.743,60m e E = 279.558,77m; 14,16 m e azimute plano 30°57’00” 
até o marco M-080, de coordenada N = 9.776.755,74m e E = 279.566,05m; 
18,43 m e azimute plano 34°41’57” até o marco M-081, de coordenada N 
= 9.776.770,89m e E = 279.576,54m; 5,38 m e azimute plano 34°38’04” 
até o marco M-082, de coordenada N = 9.776.775,32m e E = 279.579,60m; 
13,96 m e azimute plano 51°58’52” até o marco M-083, de coordenada N 
= 9.776.783,92m e E = 279.590,60m; 17,60 m e azimute plano 59°01’10” 
até o marco M-084, de coordenada N = 9.776.792,98m e E = 279.605,69m; 
82,97 m e azimute plano 66°50’58” até o marco M-085, de coordenada N 
= 9.776.825,60m e E = 279.681,98m; 0,84 m e azimute plano 63°44’29” 
até o marco M-086, de coordenada N = 9.776.825,97m e E = 279.682,73m; 
0,49 m e azimute plano 57°37’10” até o marco M-087, de coordenada N = 
9.776.826,23m e E = 279.683,14m; 33,16 m e azimute plano 56°03’04” 
até o marco M-088, de coordenada N = 9.776.844,75m e E = 279.710,65m; 
0,64 m e azimute plano 53°50’31” até o marco M-089, de coordenada N = 
9.776.845,13m e E = 279.711,17m; 18,47 m e azimute plano 50°48’08” 
até o marco M-090, de coordenada N = 9.776.856,80m e E = 279.725,48m; 
11,82 m e azimute plano 50°13’09” até o marco M-091, de coordenada N 
= 9.776.864,36m e E = 279.734,56m; 29,85 m e azimute plano 60°23’10” 
até o marco M-092, de coordenada N = 9.776.879,11m e E = 279.760,51m; 
29,90 m e azimute plano 69°40’06” até o marco M-093, de coordenada N 
= 9.776.889,50m e E = 279.788,55m; 1,23 m e azimute plano 64°28’36” 
até o marco M-094, de coordenada N = 9.776.890,03m e E = 279.789,66m; 
25,91 m e azimute plano 59°14’55” até o marco M-095, de coordenada N 
= 9.776.903,28m e E = 279.811,93m; 0,92 m e azimute plano 55°37’11” 
até o marco M-096, de coordenada N = 9.776.903,80m e E = 279.812,69m; 
11,71 m e azimute plano 51°37’23” até o marco M-097, de coordenada N 
= 9.776.911,07m e E = 279.821,87m; 17,29 m e azimute plano 51°41’31” 
até o marco M-098, de coordenada N = 9.776.921,79m e E = 279.835,44m; 
31,64 m e azimute plano 51°47’24” até o marco M-099, de coordenada N 
= 9.776.941,36m e E = 279.860,30m; 0,83 m e azimute plano 48°25’26” 
até o marco M-100, de coordenada N = 9.776.941,91m e E = 279.860,92m; 
0,83 m e azimute plano 41°34’34” até o marco M-101, de coordenada N = 
9.776.942,53m e E = 279.861,47m; 0,83 m e azimute plano 34°39’05” até 
o marco M-102, de coordenada N = 9.776.943,21m e E = 279.861,94m; 
22,33 m e azimute plano 31°26’52” até o marco M-103, de coordenada N 
= 9.776.962,26m e E = 279.873,59m; 0,17 m e azimute plano 28°04’21” 
até o marco M-104, de coordenada N = 9.776.962,41m e E = 279.873,67m; 
1,09 m e azimute plano 25°37’19” até o marco M-105, de coordenada N = 
9.776.963,39m e E = 279.874,14m; 15,48 m e azimute plano 21°09’45” 
até o marco M-106, de coordenada N = 9.776.977,83m e E = 279.879,73m; 
17,47 m e azimute plano 54°38’43” até o marco M-107, de coordenada N 
= 9.776.987,94m e E = 279.893,98m; 25,49 m e azimute plano 63°26’06” 
até o marco M-108, de coordenada N = 9.776.999,34m e E = 279.916,78m; 
0,42 m e azimute plano 61°36’25” até o marco M-109, de coordenada N = 
9.776.999,54m e E = 279.917,15m; 0,20 m e azimute plano 59°32’04” até 
o marco M-110, de coordenada N = 9.776.999,64m e E = 279.917,32m; 
37,30 m e azimute plano 58°20’17” até o marco M-111, de coordenada N 
= 9.777.019,22m e E = 279.949,07m; 1,01 m e azimute plano 54°15’52” 
até o marco M-112, de coordenada N = 9.777.019,81m e E = 279.949,89m; 
46,07 m e azimute plano 50°04’53” até o marco M-113, de coordenada N 
= 9.777.049,37m e E = 279.985,22m; 21,23 m e azimute plano 50°05’02” 
até o marco M-114, de coordenada N = 9.777.062,99m e E = 280.001,50m; 
90,08 m e azimute plano 55°28’13” até o marco M-115, de coordenada N 
= 9.777.114,05m e E = 280.075,71m; 92,78 m e azimute plano 58°01’41” 
até o marco M-116, de coordenada N = 9.777.163,18m e E = 280.154,42m; 
1,09 m e azimute plano 53°32’57” até o marco M-117, de coordenada N = 
9.777.163,83m e E = 280.155,30m; 1,09 m e azimute plano 45°00’00” até 
o marco M-118, de coordenada N = 9.777.164,60m e E = 280.156,07m; 
1,10 m e azimute plano 35°43’12” até o marco M-119, de coordenada N = 
9.777.165,49m e E = 280.156,71m; 23,57 m e azimute plano 31°10’05” 
até o marco M-120, de coordenada N = 9.777.185,66m e E = 280.168,91m; 
1,35 m e azimute plano 25°02’33” até o marco M-121, de coordenada N = 
9.777.186,88m e E = 280.169,48m; 25,83 m e azimute plano 19°11’34” 
até o marco M-122, de coordenada N = 9.777.211,27m e E = 280.177,97m; 
1,12 m e azimute plano 14°32’04” até o marco M-123, de coordenada N = 
9.777.212,35m e E = 280.178,25m; 0,84 m e azimute plano 6°06’56” até 
o marco M-124, de coordenada N = 9.777.213,19m e E = 280.178,34m; 
49,82 m e azimute plano 3°02’57” até o marco M-125, de coordenada N = 
9.777.262,94m e E = 280.180,99m; 183,87 m e azimute plano 2°58’16” 
até o marco M-126, de coordenada N = 9.777.446,56m e E = 280.190,52m; 
0,24 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-127, de coordenada N = 
9.777.446,80m e E = 280.190,52m; 27,89 m e azimute plano 1°04’05” até 
o marco M-128, de coordenada N = 9.777.474,69m e E = 280.191,04m; 
86,57 m e azimute plano 1°03’08” até o marco M-129, de coordenada N = 
9.777.561,25m e E = 280.192,63m; 12,74 m e azimute plano 7°12’51” até 
o marco M-130, de coordenada N = 9.777.573,89m e E = 280.194,23m; 
79,69 m e azimute plano 7°12’32” até o marco M-131, de coordenada N = 

9.777.652,95m e E = 280.204,23m; 0,45 m e azimute plano 5°04’47” até 
o marco M-132, de coordenada N = 9.777.653,40m e E = 280.204,27m; 
36,99 m e azimute plano 3°34’49” até o marco M-133, de coordenada N = 
9.777.690,32m e E = 280.206,58m; 13,74 m e azimute plano 3°32’52” até 
o marco M-134, de coordenada N = 9.777.704,03m e E = 280.207,43m; 
13,64 m e azimute plano 6°21’15” até o marco M-135, de coordenada N = 
9.777.717,59m e E = 280.208,94m; 13,77 m e azimute plano 15°25’10” 
até o marco M-136, de coordenada N = 9.777.730,86m e E = 280.212,60m; 
9,72 m e azimute plano 41°09’50” até o marco M-137, de coordenada N = 
9.777.738,18m e E = 280.219,00m; 1,29 m e azimute plano 35°32’16” até 
o marco M-138, de coordenada N = 9.777.739,23m e E = 280.219,75m; 
0,74 m e azimute plano 26°33’54” até o marco M-139, de coordenada N = 
9.777.739,89m e E = 280.220,08m; 10,42 m e azimute plano 24°00’26” 
até o marco M-140, de coordenada N = 9.777.749,41m e E = 280.224,32m; 
1,14 m e azimute plano 18°54’40” até o marco M-141, de coordenada N = 
9.777.750,49m e E = 280.224,69m; 1,13 m e azimute plano 10°12’50” até 
o marco M-142, de coordenada N = 9.777.751,60m e E = 280.224,89m; 
17,01 m e azimute plano 5°21’44” até o marco M-143, de coordenada N = 
9.777.768,54m e E = 280.226,48m; 1,06 m e azimute plano 1°04’51” até 
o marco M-144, de coordenada N = 9.777.769,60m e E = 280.226,50m; 
1,07 m e azimute plano 351°56’44” até o marco M-145, de coordenada N 
= 9.777.770,66m e E = 280.226,35m; 1,06 m e azimute plano 343°36’38” 
até o marco M-146, de coordenada N = 9.777.771,68m e E = 280.226,05m; 
1,06 m e azimute plano 334°53’07” até o marco M-147, de coordenada N 
= 9.777.772,64m e E = 280.225,60m; 45,77 m e azimute plano 330°27’59” 
até o marco M-148, de coordenada N = 9.777.812,46m e E = 280.203,04m; 
6,10 m e azimute plano 330°27’11” até o marco M-149, de coordenada N 
= 9.777.817,77m e E = 280.200,03m; 21,15 m e azimute plano 330°27’12” 
até o marco M-150, de coordenada N = 9.777.836,17m e E = 280.189,60m; 
0,49 m e azimute plano 327°37’10” até o marco M-151, de coordenada N 
= 9.777.836,58m e E = 280.189,34m; 23,43 m e azimute plano 326°14’32” 
até o marco M-152, de coordenada N = 9.777.856,06m e E = 280.176,32m; 
38,06 m e azimute plano 326°14’20” até o marco M-153, de coordenada N 
= 9.777.887,70m e E = 280.155,17m; 11,28 m e azimute plano 326°14’22” 
até o marco M-154, de coordenada N = 9.777.897,08m e E = 280.148,90m; 
3,76 m e azimute plano 326°16’04” até o marco M-155, de coordenada N 
= 9.777.900,21m e E = 280.146,81m; 16,31 m e azimute plano 326°13’20” 
até o marco M-156, de coordenada N = 9.777.913,77m e E = 280.137,74m; 
18,23 m e azimute plano 326°14’56” até o marco M-157, de coordenada N 
= 9.777.928,93m e E = 280.127,61m; 29,22 m e azimute plano 331°19’48” 
até o marco M-158, de coordenada N = 9.777.954,57m e E = 280.113,59m; 
14,46 m e azimute plano 332°05’18” até o marco M-159, de coordenada N 
= 9.777.967,35m e E = 280.106,82m; 5,53 m e azimute plano 334°10’34” 
até o marco M-160, de coordenada N = 9.777.972,33m e E = 280.104,41m; 
12,73 m e azimute plano 334°12’00” até o marco M-161, de coordenada N 
= 9.777.983,79m e E = 280.098,87m; 0,87 m e azimute plano 84°05’38” 
até o marco M-162, de coordenada N = 9.777.983,88m e E = 280.099,74m; 
17,97 m e azimute plano 83°40’26” até o marco M-163, de coordenada N 
= 9.777.985,86m e E = 280.117,60m; 30,73 m e azimute plano 84°28’23” 
até o marco M-164, de coordenada N = 9.777.988,82m e E = 280.148,19m; 
35,68 m e azimute plano 86°17’18” até o marco M-165, de coordenada N 
= 9.777.991,13m e E = 280.183,80m; 1,77 m e azimute plano 86°07’17” 
até o marco M-166, de coordenada N = 9.777.991,25m e E = 280.185,57m; 
16,88 m e azimute plano 86°19’58” até o marco M-167, de coordenada N 
= 9.777.992,33m e E = 280.202,42m; 6,21 m e azimute plano 86°18’31” 
até o marco M-168, de coordenada N = 9.777.992,73m e E = 280.208,62m; 
7,08 m e azimute plano 86°16’39” até o marco M-169, de coordenada N = 
9.777.993,19m e E = 280.215,69m; 11,69 m e azimute plano 85°02’42” 
até o marco M-170, de coordenada N = 9.777.994,20m e E = 280.227,34m; 
3,30 m e azimute plano 82°30’31” até o marco M-171, de coordenada N = 
9.777.994,63m e E = 280.230,61m; 20,33 m e azimute plano 82°34’03” 
até o marco M-172, de coordenada N = 9.777.997,26m e E = 280.250,77m; 
0,26 m e azimute plano 81°15’14” até o marco M-173, de coordenada N = 
9.777.997,30m e E = 280.251,03m; 6,75 m e azimute plano 82°35’26” até 
o marco M-174, de coordenada N = 9.777.998,17m e E = 280.257,72m; 
24,42 m e azimute plano 82°32’25” até o marco M-175, de coordenada N 
= 9.778.001,34m e E = 280.281,93m; 32,44 m e azimute plano 94°34’44” 
até o marco M-176, de coordenada N = 9.777.998,75m e E = 280.314,27m; 
0,56 m e azimute plano 92°02’43” até o marco M-177, de coordenada N = 
9.777.998,73m e E = 280.314,83m; 0,87 m e azimute plano 86°42’39” até 
o marco M-178, de coordenada N = 9.777.998,78m e E = 280.315,70m; 
15,99 m e azimute plano 82°51’10” até o marco M-179, de coordenada N 
= 9.778.000,77m e E = 280.331,57m; 0,35 m e azimute plano 81°52’12” 
até o marco M-180, de coordenada N = 9.778.000,82m e E = 280.331,92m; 
0,68 m e azimute plano 77°11’45” até o marco M-181, de coordenada N = 
9.778.000,97m e E = 280.332,58m; 24,71 m e azimute plano 74°29’04” 
até o marco M-182, de coordenada N = 9.778.007,58m e E = 280.356,39m; 
0,55 m e azimute plano 71°53’46” até o marco M-183, de coordenada N = 
9.778.007,75m e E = 280.356,91m; 1,11 m e azimute plano 65°30’48” até 
o marco M-184, de coordenada N = 9.778.008,21m e E = 280.357,92m; 
13,28 m e azimute plano 60°56’43” até o marco M-185, de coordenada N 
= 9.778.014,66m e E = 280.369,53m; 39,35 m e azimute plano 66°25’29” 
até o marco M-186, de coordenada N = 9.778.030,40m e E = 280.405,60m; 
0,53 m e azimute plano 64°23’52” até o marco M-187, de coordenada N = 
9.778.030,63m e E = 280.406,08m; 63,06 m e azimute plano 62°05’53” 
até o marco M-188, de coordenada N = 9.778.060,14m e E = 280.461,81m; 
30,27 m e azimute plano 71°11’16” até o marco M-189, de coordenada N 
= 9.778.069,90m e E = 280.490,46m; 0,58 m e azimute plano 67°50’01” 
até o marco M-190, de coordenada N = 9.778.070,12m e E = 280.491,00m; 
34,19 m e azimute plano 65°49’35” até o marco M-191, de coordenada N 
= 9.778.084,12m e E = 280.522,19m; 1,07 m e azimute plano 65°49’15” 
até o marco M-192, de coordenada N = 9.778.084,56m e E = 280.523,17m; 
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15,84 m e azimute plano 70°10’51” até o marco M-193, de coordenada N 
= 9.778.089,93m e E = 280.538,07m; 16,57 m e azimute plano 93°56’43” 
até o marco M-194, de coordenada N = 9.778.088,79m e E = 280.554,60m; 
33,84 m e azimute plano 113°12’03” até o marco M-195, de coordenada N 
= 9.778.075,46m e E = 280.585,70m; 31,71 m e azimute plano 117°06’23” 
até o marco M-196, de coordenada N = 9.778.061,01m e E = 280.613,93m; 
0,63 m e azimute plano 114°31’11” até o marco M-197, de coordenada N 
= 9.778.060,75m e E = 280.614,50m; 35,95 m e azimute plano 111°57’19” 
até o marco M-198, de coordenada N = 9.778.047,31m e E = 280.647,84m; 
8,27 m e azimute plano 111°56’35” até o marco M-199, de coordenada N 
= 9.778.044,22m e E = 280.655,51m; 0,24 m e azimute plano 112°14’56” 
até o marco M-200, de coordenada N = 9.778.044,13m e E = 280.655,73m; 
0,23 m e azimute plano 107°39’00” até o marco M-201, de coordenada N 
= 9.778.044,06m e E = 280.655,95m; 38,28 m e azimute plano 108°07’38” 
até o marco M-202, de coordenada N = 9.778.032,15m e E = 280.692,33m; 
0,18 m e azimute plano 106°23’22” até o marco M-203, de coordenada N 
= 9.778.032,10m e E = 280.692,50m; 66,75 m e azimute plano 106°38’45” 
até o marco M-204, de coordenada N = 9.778.012,98m e E = 280.756,45m; 
133,13 m e azimute plano 110°19’28” até o marco M-205, de coordenada 
N = 9.777.966,74m e E = 280.881,29m; 80,80 m e azimute plano 
109°37’32” até o marco M-206, de coordenada N = 9.777.939,60m e E = 
280.957,40m; 0,62 m e azimute plano 106°57’58” até o marco M-207, de 
coordenada N = 9.777.939,42m e E = 280.957,99m; 30,64 m e azimute 
plano 104°36’44” até o marco M-208, de coordenada N = 9.777.931,69m 
e E = 280.987,64m; 29,07 m e azimute plano 117°42’39” até o marco 
M-209, de coordenada N = 9.777.918,17m e E = 281.013,38m; 0,75 m e 
azimute plano 114°30’27” até o marco M-210, de coordenada N = 
9.777.917,86m e E = 281.014,06m; 34,15 m e azimute plano 111°35’56” 
até o marco M-211, de coordenada N = 9.777.905,29m e E = 281.045,81m; 
0,19 m e azimute plano 111°15’02” até o marco M-212, de coordenada N 
= 9.777.905,22m e E = 281.045,99m; 0,23 m e azimute plano 107°39’00” 
até o marco M-213, de coordenada N = 9.777.905,15m e E = 281.046,21m; 
12,36 m e azimute plano 108°09’23” até o marco M-214, de coordenada N 
= 9.777.901,30m e E = 281.057,95m; 28,01 m e azimute plano 108°08’15” 
até o marco M-215, de coordenada N = 9.777.892,58m e E = 281.084,57m; 
0,65 m e azimute plano 105°06’04” até o marco M-216, de coordenada N 
= 9.777.892,41m e E = 281.085,20m; 38,67 m e azimute plano 102°51’01” 
até o marco M-217, de coordenada N = 9.777.883,81m e E = 281.122,90m; 
1,00 m e azimute plano 98°36’56” até o marco M-218, de coordenada N = 
9.777.883,66m e E = 281.123,89m; 1,00 m e azimute plano 90°34’23” até 
o marco M-219, de coordenada N = 9.777.883,65m e E = 281.124,89m; 
21,21 m e azimute plano 86°25’56” até o marco M-220, de coordenada N 
= 9.777.884,97m e E = 281.146,06m; 0,79 m e azimute plano 83°25’05” 
até o marco M-221, de coordenada N = 9.777.885,06m e E = 281.146,84m; 
0,21 m e azimute plano 79°12’57” até o marco M-222, de coordenada N = 
9.777.885,10m e E = 281.147,05m; 32,03 m e azimute plano 78°13’12” 
até o marco M-223, de coordenada N = 9.777.891,64m e E = 281.178,41m; 
156,39 m e azimute plano 84°40’36” até o marco M-224, de coordenada N 
= 9.777.906,15m e E = 281.334,13m; 0,37 m e azimute plano 82°18’14” 
até o marco M-225, de coordenada N = 9.777.906,20m e E = 281.334,50m; 
18,25 m e azimute plano 81°35’08” até o marco M-226, de coordenada N 
= 9.777.908,87m e E = 281.352,55m; 35,72 m e azimute plano 81°33’49” 
até o marco M-227, de coordenada N = 9.777.914,11m e E = 281.387,88m; 
24,18 m e azimute plano 84°53’52” até o marco M-228, de coordenada N 
= 9.777.916,26m e E = 281.411,96m; 20,12 m e azimute plano 84°52’03” 
até o marco M-229, de coordenada N = 9.777.918,06m e E = 281.432,00m; 
0,38 m e azimute plano 83°59’28” até o marco M-230, de coordenada N = 
9.777.918,10m e E = 281.432,38m; 100,91 m e azimute plano 81°42’36” 
até o marco M-231, de coordenada N = 9.777.932,65m e E = 281.532,24m; 
73,39 m e azimute plano 82°13’55” até o marco M-232, de coordenada N 
= 9.777.942,57m e E = 281.604,96m; 0,27 m e azimute plano 81°34’23” 
até o marco M-233, de coordenada N = 9.777.942,61m e E = 281.605,23m; 
0,82 m e azimute plano 76°38’23” até o marco M-234, de coordenada N = 
9.777.942,80m e E = 281.606,03m; 20,31 m e azimute plano 73°14’00” 
até o marco M-235, de coordenada N = 9.777.948,66m e E = 281.625,48m; 
30,12 m e azimute plano 73°13’53” até o marco M-236, de coordenada N 
= 9.777.957,35m e E = 281.654,32m; 0,40 m e azimute plano 71°06’50” 
até o marco M-237, de coordenada N = 9.777.957,48m e E = 281.654,70m; 
1,17 m e azimute plano 65°11’26” até o marco M-238, de coordenada N = 
9.777.957,97m e E = 281.655,76m; 49,05 m e azimute plano 60°20’47” 
até o marco M-239, de coordenada N = 9.777.982,24m e E = 281.698,39m; 
55,92 m e azimute plano 67°19’58” até o marco M-240, de coordenada N 
= 9.778.003,79m e E = 281.749,99m; 39,92 m e azimute plano 71°49’42” 
até o marco M-241, de coordenada N = 9.778.016,24m e E = 281.787,92m; 
4,19 m e azimute plano 71°54’40” até o marco M-242, de coordenada N = 
9.778.017,54m e E = 281.791,90m; 57,44 m e azimute plano 74°41’11” 
até o marco M-243, de coordenada N = 9.778.032,71m e E = 281.847,30m; 
0,57 m e azimute plano 71°33’54” até o marco M-244, de coordenada N = 
9.778.032,89m e E = 281.847,84m; 0,18 m e azimute plano 70°33’36” até 
o marco M-245, de coordenada N = 9.778.032,95m e E = 281.848,01m; 
22,99 m e azimute plano 68°30’48” até o marco M-246, de coordenada N 
= 9.778.041,37m e E = 281.869,40m; 27,43 m e azimute plano 76°16’22” 
até o marco M-247, de coordenada N = 9.778.047,88m e E = 281.896,05m; 
0,62 m e azimute plano 74°10’51” até o marco M-248, de coordenada N = 
9.778.048,05m e E = 281.896,65m; 67,77 m e azimute plano 71°12’34” 
até o marco M-249, de coordenada N = 9.778.069,88m e E = 281.960,81m; 
0,21 m e azimute plano 70°42’36” até o marco M-250, de coordenada N = 
9.778.069,95m e E = 281.961,01m; 24,76 m e azimute plano 68°57’33” 
até o marco M-251, de coordenada N = 9.778.078,84m e E = 281.984,12m; 
95,08 m e azimute plano 68°57’47” até o marco M-252, de coordenada N 
= 9.778.112,97m e E = 282.072,86m; 0,51 m e azimute plano 66°56’55” 
até o marco M-253, de coordenada N = 9.778.113,17m e E = 282.073,33m; 

39,89 m e azimute plano 64°44’43” até o marco M-254, de coordenada N 
= 9.778.130,19m e E = 282.109,41m; 37,29 m e azimute plano 64°44’50” 
até o marco M-255, de coordenada N = 9.778.146,10m e E = 282.143,14m; 
113,49 m e azimute plano 70°18’13” até o marco M-256, de coordenada N 
= 9.778.184,35m e E = 282.249,99m; 0,16 m e azimute plano 68°11’55” 
até o marco M-257, de coordenada N = 9.778.184,41m e E = 282.250,14m; 
45,97 m e azimute plano 68°49’00” até o marco M-258, de coordenada N 
= 9.778.201,02m e E = 282.293,00m; 83,58 m e azimute plano 68°48’16” 
até o marco M-259, de coordenada N = 9.778.231,24m e E = 282.370,93m; 
101,07 m e azimute plano 68°48’44” até o marco M-260, de coordenada N 
= 9.778.267,77m e E = 282.465,17m; 70,68 m e azimute plano 67°59’49” 
até o marco M-261, de coordenada N = 9.778.294,25m e E = 282.530,70m; 
0,25 m e azimute plano 66°30’05” até o marco M-262, de coordenada N = 
9.778.294,35m e E = 282.530,93m; 33,88 m e azimute plano 65°55’27” 
até o marco M-263, de coordenada N = 9.778.308,17m e E = 282.561,86m; 
37,99 m e azimute plano 68°45’01” até o marco M-264, de coordenada N 
= 9.778.321,94m e E = 282.597,27m; 80,78 m e azimute plano 71°25’09” 
até o marco M-265, de coordenada N = 9.778.347,68m e E = 282.673,84m; 
0,17 m e azimute plano 69°26’38” até o marco M-266, de coordenada N = 
9.778.347,74m e E = 282.674,00m; 0,41 m e azimute plano 68°27’32” até 
o marco M-267, de coordenada N = 9.778.347,89m e E = 282.674,38m; 
22,10 m e azimute plano 66°40’19” até o marco M-268, de coordenada N 
= 9.778.356,64m e E = 282.694,67m; 19,69 m e azimute plano 66°41’26” 
até o marco M-269, de coordenada N = 9.778.364,43m e E = 282.712,75m; 
0,29 m e azimute plano 65°13’29” até o marco M-270, de coordenada N = 
9.778.364,55m e E = 282.713,01m; 56,46 m e azimute plano 64°20’17” 
até o marco M-271, de coordenada N = 9.778.389,00m e E = 282.763,90m; 
39,31 m e azimute plano 65°09’46” até o marco M-272, de coordenada N 
= 9.778.405,51m e E = 282.799,57m; 0,63 m e azimute plano 62°37’20” 
até o marco M-273, de coordenada N = 9.778.405,80m e E = 282.800,13m; 
0,89 m e azimute plano 55°57’15” até o marco M-274, de coordenada N = 
9.778.406,30m e E = 282.800,87m; 34,92 m e azimute plano 52°42’13” 
até o marco M-275, de coordenada N = 9.778.427,46m e E = 282.828,65m; 
0,33 m e azimute plano 51°04’21” até o marco M-276, de coordenada N = 
9.778.427,67m e E = 282.828,91m; 0,39 m e azimute plano 48°07’20” até 
o marco M-277, de coordenada N = 9.778.427,93m e E = 282.829,20m; 
44,72 m e azimute plano 46°46’01” até o marco M-278, de coordenada N 
= 9.778.458,56m e E = 282.861,78m; 17,29 m e azimute plano 57°46’49” 
até o marco M-279, de coordenada N = 9.778.467,78m e E = 282.876,41m; 
17,46 m e azimute plano 57°46’32” até o marco M-280, de coordenada N 
= 9.778.477,09m e E = 282.891,18m; 41,23 m e azimute plano 66°40’51” 
até o marco M-281, de coordenada N = 9.778.493,41m e E = 282.929,04m; 
0,82 m e azimute plano 63°07’19” até o marco M-282, de coordenada N = 
9.778.493,78m e E = 282.929,77m; 0,67 m e azimute plano 57°43’28” até 
o marco M-283, de coordenada N = 9.778.494,14m e E = 282.930,34m; 
22,67 m e azimute plano 54°27’34” até o marco M-284, de coordenada N 
= 9.778.507,32m e E = 282.948,79m; 24,68 m e azimute plano 55°53’06” 
até o marco M-285, de coordenada N = 9.778.521,16m e E = 282.969,22m; 
0,73 m e azimute plano 52°48’55” até o marco M-286, de coordenada N = 
9.778.521,60m e E = 282.969,80m; 0,61 m e azimute plano 47°39’47” até 
o marco M-287, de coordenada N = 9.778.522,01m e E = 282.970,25m; 
18,71 m e azimute plano 45°00’00” até o marco M-288, de coordenada N 
= 9.778.535,24m e E = 282.983,48m; 0,93 m e azimute plano 41°04’11” 
até o marco M-289, de coordenada N = 9.778.535,94m e E = 282.984,09m; 
0,92 m e azimute plano 33°31’05” até o marco M-290, de coordenada N = 
9.778.536,71m e E = 282.984,60m; 0,93 m e azimute plano 26°01’00” até 
o marco M-291, de coordenada N = 9.778.537,55m e E = 282.985,01m; 
0,93 m e azimute plano 18°14’22” até o marco M-292, de coordenada N = 
9.778.538,43m e E = 282.985,30m; 18,10 m e azimute plano 14°31’40” 
até o marco M-293, de coordenada N = 9.778.555,95m e E = 282.989,84m; 
18,75 m e azimute plano 20°20’55” até o marco M-294, de coordenada N 
= 9.778.573,53m e E = 282.996,36m; 4,47 m e azimute plano 19°12’19” 
até o marco M-295, de coordenada N = 9.778.577,75m e E = 282.997,83m; 
9,61 m e azimute plano 19°19’16” até o marco M-296, de coordenada N = 
9.778.586,82m e E = 283.001,01m; 1,14 m e azimute plano 14°46’09” até 
o marco M-297, de coordenada N = 9.778.587,92m e E = 283.001,30m; 
0,98 m e azimute plano 5°53’10” até o marco M-298, de coordenada N = 
9.778.588,89m e E = 283.001,40m; 18,53 m e azimute plano 2°02’28” até 
o marco M-299, de coordenada N = 9.778.607,41m e E = 283.002,06m; 
0,25 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-300, de coordenada N = 
9.778.607,66m e E = 283.002,06m; 1,18 m e azimute plano 355°09’22” 
até o marco M-301, de coordenada N = 9.778.608,84m e E = 283.001,96m; 
27,52 m e azimute plano 350°18’55” até o marco M-302, de coordenada N 
= 9.778.635,97m e E = 282.997,33m; 1,24 m e azimute plano 345°04’07” 
até o marco M-303, de coordenada N = 9.778.637,17m e E = 282.997,01m; 
0,20 m e azimute plano 339°46’31” até o marco M-304, de coordenada N 
= 9.778.637,36m e E = 282.996,94m; 41,29 m e azimute plano 338°22’07” 
até o marco M-305, de coordenada N = 9.778.675,74m e E = 282.981,72m; 
33,14 m e azimute plano 337°59’12” até o marco M-306, de coordenada N 
= 9.778.706,46m e E = 282.969,30m; 47,65 m e azimute plano 344°55’42” 
até o marco M-307, de coordenada N = 9.778.752,47m e E = 282.956,91m; 
5,42 m e azimute plano 344°54’43” até o marco M-308, de coordenada N 
= 9.778.757,70m e E = 282.955,50m; 39,66 m e azimute plano 343°55’39” 
até o marco M-309, de coordenada N = 9.778.795,81m e E = 282.944,52m; 
46,86 m e azimute plano 0°25’41” até o marco M-310, de coordenada N = 
9.778.842,67m e E = 282.944,87m; 128,79 m e azimute plano 0°25’53” 
até o marco M-311, de coordenada N = 9.778.971,46m e E = 282.945,84m; 
13,62 m e azimute plano 10°16’43” até o marco M-312, de coordenada N 
= 9.778.984,86m e E = 282.948,27m; 38,76 m e azimute plano 19°39’35” 
até o marco M-313, de coordenada N = 9.779.021,36m e E = 282.961,31m; 
0,79 m e azimute plano 16°08’40” até o marco M-314, de coordenada N = 
9.779.022,12m e E = 282.961,53m; 20,38 m e azimute plano 13°07’46” 
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até o marco M-315, de coordenada N = 9.779.041,97m e E = 282.966,16m; 
0,89 m e azimute plano 9°40’24” até o marco M-316, de coordenada N = 
9.779.042,85m e E = 282.966,31m; 0,89 m e azimute plano 1°55’50” até 
o marco M-317, de coordenada N = 9.779.043,74m e E = 282.966,34m; 
0,89 m e azimute plano 354°51’49” até o marco M-318, de coordenada N 
= 9.779.044,63m e E = 282.966,26m; 22,96 m e azimute plano 351°09’26” 
até o marco M-319, de coordenada N = 9.779.067,32m e E = 282.962,73m; 
7,18 m e azimute plano 351°11’36” até o marco M-320, de coordenada N 
= 9.779.074,42m e E = 282.961,63m; 20,84 m e azimute plano 350°49’53” 
até o marco M-321, de coordenada N = 9.779.094,99m e E = 282.958,31m; 
1,25 m e azimute plano 345°11’12” até o marco M-322, de coordenada N 
= 9.779.096,20m e E = 282.957,99m; 17,49 m e azimute plano 340°13’06” 
até o marco M-323, de coordenada N = 9.779.112,66m e E = 282.952,07m; 
16,63 m e azimute plano 341°33’54” até o marco M-324, de coordenada N 
= 9.779.128,44m e E = 282.946,81m; 6,29 m e azimute plano 341°33’54” 
até o marco M-325, de coordenada N = 9.779.134,41m e E = 282.944,82m; 
14,33 m e azimute plano 341°33’54” até o marco M-326, de coordenada N 
= 9.779.148,00m e E = 282.940,29m; 10,21 m e azimute plano 346°45’11” 
até o marco M-327, de coordenada N = 9.779.157,94m e E = 282.937,95m; 
9,35 m e azimute plano 3°22’25” até o marco M-328, de coordenada N = 
9.779.167,27m e E = 282.938,50m; 24,61 m e azimute plano 17°57’50” 
até o marco M-329, de coordenada N = 9.779.190,68m e E = 282.946,09m; 
89,24 m e azimute plano 21°38’47” até o marco M-330, de coordenada N 
= 9.779.273,63m e E = 282.979,01m; 86,43 m e azimute plano 24°48’14” 
até o marco M-331, de coordenada N = 9.779.352,09m e E = 283.015,27m; 
41,80 m e azimute plano 26°13’18” até o marco M-332, de coordenada N 
= 9.779.389,59m e E = 283.033,74m; 55,44 m e azimute plano 26°12’50” 
até o marco M-333, de coordenada N = 9.779.439,33m e E = 283.058,23m; 
1,12 m e azimute plano 21°30’57” até o marco M-334, de coordenada N = 
9.779.440,37m e E = 283.058,64m; 1,12 m e azimute plano 12°25’03” até 
o marco M-335, de coordenada N = 9.779.441,46m e E = 283.058,88m; 
1,12 m e azimute plano 3°34’35” até o marco M-336, de coordenada N = 
9.779.442,58m e E = 283.058,95m; 1,13 m e azimute plano 353°53’04” 
até o marco M-337, de coordenada N = 9.779.443,70m e E = 283.058,83m; 
6,87 m e azimute plano 349°00’04” até o marco M-338, de coordenada N 
= 9.779.450,44m e E = 283.057,52m; 20,85 m e azimute plano 348°57’54” 
até o marco M-339, de coordenada N = 9.779.470,90m e E = 283.053,53m; 
84,33 m e azimute plano 348°41’19” até o marco M-340, de coordenada N 
= 9.779.553,59m e E = 283.036,99m; 0,56 m e azimute plano 346°27’51” 
até o marco M-341, de coordenada N = 9.779.554,13m e E = 283.036,86m; 
55,70 m e azimute plano 344°08’32” até o marco M-342, de coordenada N 
= 9.779.607,71m e E = 283.021,64m; 0,19 m e azimute plano 344°28’33” 
até o marco M-343, de coordenada N = 9.779.607,89m e E = 283.021,59m; 
55,44 m e azimute plano 342°38’26” até o marco M-344, de coordenada N 
= 9.779.660,80m e E = 283.005,05m; 0,33 m e azimute plano 342°07’17” 
até o marco M-345, de coordenada N = 9.779.661,11m e E = 283.004,95m; 
0,27 m e azimute plano 338°11’55” até o marco M-346, de coordenada N 
= 9.779.661,36m e E = 283.004,85m; 57,37 m e azimute plano 337°51’40” 
até o marco M-347, de coordenada N = 9.779.714,50m e E = 282.983,23m; 
55,45 m e azimute plano 337°50’51” até o marco M-348, de coordenada N 
= 9.779.765,86m e E = 282.962,32m; 10,03 m e azimute plano 337°51’33” 
até o marco M-349, de coordenada N = 9.779.775,15m e E = 282.958,54m; 
105,15 m e azimute plano 337°27’50” até o marco M-350, de coordenada 
N = 9.779.872,27m e E = 282.918,24m; 18,51 m e azimute plano 
339°52’17” até o marco M-351, de coordenada N = 9.779.889,65m e E = 
282.911,87m; 22,84 m e azimute plano 339°52’32” até o marco M-352, de 
coordenada N = 9.779.911,10m e E = 282.904,01m; 18,24 m e azimute 
plano 352°22’35” até o marco M-353, de coordenada N = 9.779.929,18m 
e E = 282.901,59m; 15,88 m e azimute plano 8°46’05” até o marco M-354, 
de coordenada N = 9.779.944,87m e E = 282.904,01m; 20,80 m e azimu-
te plano 17°20’45” até o marco M-355, de coordenada N = 9.779.964,72m 
e E = 282.910,21m; 24,62 m e azimute plano 31°12’40” até o marco 
M-356, de coordenada N = 9.779.985,78m e E = 282.922,97m; 62,62 m 
e azimute plano 31°56’29” até o marco M-357, de coordenada N = 
9.780.038,92m e E = 282.956,10m; 29,11 m e azimute plano 28°20’36” 
até o marco M-358, de coordenada N = 9.780.064,54m e E = 282.969,92m; 
2,78 m e azimute plano 32°50’03” até o marco M-359, de coordenada N = 
9.780.066,88m e E = 282.971,43m; 16,50 m e azimute plano 32°48’15” 
até o marco M-360, de coordenada N = 9.780.080,75m e E = 282.980,37m; 
25,85 m e azimute plano 32°49’23” até o marco M-361, de coordenada N 
= 9.780.102,47m e E = 282.994,38m; 0,13 m e azimute plano 32°28’16” 
até o marco M-362, de coordenada N = 9.780.102,58m e E = 282.994,45m; 
49,51 m e azimute plano 30°52’49” até o marco M-363, de coordenada N 
= 9.780.145,07m e E = 283.019,86m; 0,18 m e azimute plano 29°21’28” 
até o marco M-364, de coordenada N = 9.780.145,23m e E = 283.019,95m; 
50,73 m e azimute plano 27°57’51” até o marco M-365, de coordenada N 
= 9.780.190,04m e E = 283.043,74m; 32,33 m e azimute plano 29°03’17” 
até o marco M-366, de coordenada N = 9.780.218,30m e E = 283.059,44m; 
15,88 m e azimute plano 42°22’15” até o marco M-367, de coordenada N 
= 9.780.230,03m e E = 283.070,14m; 13,14 m e azimute plano 46°25’06” 
até o marco M-368, de coordenada N = 9.780.239,09m e E = 283.079,66m; 
2,72 m e azimute plano 101°01’15” até o marco M-369, de coordenada N 
= 9.780.238,57m e E = 283.082,33m; 11,56 m e azimute plano 100°55’16” 
até o marco M-370, de coordenada N = 9.780.236,38m e E = 283.093,68m; 
37,17 m e azimute plano 111°30’44” até o marco M-371, de coordenada N 
= 9.780.222,75m e E = 283.128,26m; 0,10 m e azimute plano 106°41’57” 
até o marco M-372, de coordenada N = 9.780.222,72m e E = 283.128,36m; 
54,57 m e azimute plano 109°50’58” até o marco M-373, de coordenada N 
= 9.780.204,19m e E = 283.179,69m; 52,93 m e azimute plano 109°52’46” 
até o marco M-374, de coordenada N = 9.780.186,19m e E = 283.229,47m; 
17,15 m e azimute plano 108°40’02” até o marco M-375, de coordenada N 
= 9.780.180,70m e E = 283.245,72m; 22,58 m e azimute plano 108°41’59” 

até o marco M-376, de coordenada N = 9.780.173,46m e E = 283.267,11m; 
63,95 m e azimute plano 107°49’43” até o marco M-377, de coordenada N 
= 9.780.153,88m e E = 283.327,99m; 0,12 m e azimute plano 109°58’59” 
até o marco M-378, de coordenada N = 9.780.153,84m e E = 283.328,10m; 
56,80 m e azimute plano 106°14’11” até o marco M-379, de coordenada N 
= 9.780.137,96m e E = 283.382,63m; 49,89 m e azimute plano 105°21’54” 
até o marco M-380, de coordenada N = 9.780.124,74m e E = 283.430,74m; 
45,44 m e azimute plano 107°35’08” até o marco M-381, de coordenada N 
= 9.780.111,01m e E = 283.474,06m; 0,35 m e azimute plano 104°49’35” 
até o marco M-382, de coordenada N = 9.780.110,92m e E = 283.474,40m; 
23,62 m e azimute plano 102°32’31” até o marco M-383, de coordenada N 
= 9.780.105,79m e E = 283.497,46m; 5,65 m e azimute plano 102°27’46” 
até o marco M-384, de coordenada N = 9.780.104,57m e E = 283.502,98m; 
0,17 m e azimute plano 103°14’26” até o marco M-385, de coordenada N 
= 9.780.104,53m e E = 283.503,15m; 0,28 m e azimute plano 98°07’48” 
até o marco M-386, de coordenada N = 9.780.104,49m e E = 283.503,43m; 
25,54 m e azimute plano 95°56’02” até o marco M-387, de coordenada N 
= 9.780.101,85m e E = 283.528,83m; 0,19 m e azimute plano 96°00’32” 
até o marco M-388, de coordenada N = 9.780.101,83m e E = 283.529,02m; 
18,04 m e azimute plano 93°16’24” até o marco M-389, de coordenada N 
= 9.780.100,80m e E = 283.547,03m; 16,72 m e azimute plano 107°52’17” 
até o marco M-390, de coordenada N = 9.780.095,67m e E = 283.562,94m; 
0,56 m e azimute plano 104°32’04” até o marco M-391, de coordenada N 
= 9.780.095,53m e E = 283.563,48m; 18,80 m e azimute plano 99°42’28” 
até o marco M-392, de coordenada N = 9.780.092,36m e E = 283.582,01m; 
0,45 m e azimute plano 96°20’25” até o marco M-393, de coordenada N = 
9.780.092,31m e E = 283.582,46m; 28,06 m e azimute plano 93°14’56” 
até o marco M-394, de coordenada N = 9.780.090,72m e E = 283.610,47m; 
17,08 m e azimute plano 94°23’55” até o marco M-395, de coordenada N 
= 9.780.089,41m e E = 283.627,50m; 10,44 m e azimute plano 94°23’40” 
até o marco M-396, de coordenada N = 9.780.088,61m e E = 283.637,91m; 
32,83 m e azimute plano 95°31’23” até o marco M-397, de coordenada N 
= 9.780.085,45m e E = 283.670,59m; 29,47 m e azimute plano 98°08’08” 
até o marco M-398, de coordenada N = 9.780.081,28m e E = 283.699,76m; 
24,08 m e azimute plano 108°49’34” até o marco M-399, de coordenada N 
= 9.780.073,51m e E = 283.722,55m; 24,11 m e azimute plano 112°51’53” 
até o marco M-400, de coordenada N = 9.780.064,14m e E = 283.744,77m; 
67,57 m e azimute plano 115°50’54” até o marco M-401, de coordenada N 
= 9.780.034,68m e E = 283.805,58m; 4,60 m e azimute plano 112°46’24” 
até o marco M-402, de coordenada N = 9.780.032,90m e E = 283.809,82m; 
11,76 m e azimute plano 112°42’22” até o marco M-403, de coordenada N 
= 9.780.028,36m e E = 283.820,67m; 43,65 m e azimute plano 114°22’51” 
até o marco M-404, de coordenada N = 9.780.010,34m e E = 283.860,43m; 
deste, segue confrontando com os limite da fazenda flores, com a seguin-
te distância 27,33 m e azimute plano 153°30’36” até o marco M-405, de 
coordenada N = 9.779.985,88m e E = 283.872,62m; 295,92 m e azimute 
plano 153°30’00” até o marco M-406, de coordenada N = 9.779.721,05m 
e E = 284.004,66m; 54,35 m e azimute plano 153°30’03” até o marco 
M-407, de coordenada N = 9.779.672,41m e E = 284.028,91m; 134,02 m 
e azimute plano 153°30’00” até o marco M-408, de coordenada N = 
9.779.552,47m e E = 284.088,71m; 470,51 m e azimute plano 154°37’02” 
até o marco M-409, de coordenada N = 9.779.127,38m e E = 284.290,40m; 
498,30 m e azimute plano 164°18’04” até o marco M-410, de coordenada 
N = 9.778.647,67m e E = 284.425,23m; 253,13 m e azimute plano 
158°00’22” até o marco M-411, de coordenada N = 9.778.412,96m e E = 
284.520,03m; 79,96 m e azimute plano 158°09’02” até o marco M-412, de 
coordenada N = 9.778.338,74m e E = 284.549,79m; 166,77 m e azimute 
plano 158°09’10” até o marco M-413, de coordenada N = 9.778.183,95m 
e E = 284.611,85m; 175,80 m e azimute plano 158°10’02” até o marco 
M-414, de coordenada N = 9.778.020,76m e E = 284.677,23m; 93,66 m 
e azimute plano 158°09’44” até o marco M-415, de coordenada N = 
9.777.933,82m e E = 284.712,07m; 244,49 m e azimute plano 157°58’44” 
até o marco M-416, de coordenada N = 9.777.707,17m e E = 284.803,74m; 
69,85 m e azimute plano 90°00’30” até o marco M-417, de coordenada N 
= 9.777.707,16m e E = 284.873,59m; 242,69 m e azimute plano 
162°44’22” até o marco M-418, de coordenada N = 9.777.475,40m e E = 
284.945,60m; 178,85 m e azimute plano 158°42’11” até o marco M-419, 
de coordenada N = 9.777.308,76m e E = 285.010,56m; 308,02 m e 
azimute plano 91°59’27” até o marco M-420, de coordenada N = 
9.777.298,06m e E = 285.318,39m; 331,49 m e azimute plano 91°50’59” 
até o marco M-421, de coordenada N = 9.777.287,36m e E = 285.649,71m; 
217,52 m e azimute plano 91°50’58” até o marco M-422, de coordenada N 
= 9.777.280,34m e E = 285.867,12m; deste, segue pelam faixa de domí-
nio da Estrada Garrafão-Livramento, com a seguinte distância 13,32 m e 
azimute plano 145°37’04” até o marco M-423, de coordenada N = 
9.777.269,35m e E = 285.874,64m; 211,26 m e azimute plano 161°36’35” 
até o marco M-424, de coordenada N = 9.777.068,88m e E = 285.941,29m; 
46,35 m e azimute plano 164°03’35” até o marco M-425, de coordenada N 
= 9.777.024,31m e E = 285.954,02m; 72,93 m e azimute plano 164°03’01” 
até o marco M-426, de coordenada N = 9.776.954,19m e E = 285.974,06m; 
0,49 m e azimute plano 162°17’58” até o marco M-427, de coordenada N 
= 9.776.953,72m e E = 285.974,21m; 0,22 m e azimute plano 158°11’55” 
até o marco M-428, de coordenada N = 9.776.953,52m e E = 285.974,29m; 
15,66 m e azimute plano 158°13’08” até o marco M-429, de coordenada N 
= 9.776.938,98m e E = 285.980,10m; 27,09 m e azimute plano 158°11’55” 
até o marco M-430, de coordenada N = 9.776.913,83m e E = 285.990,16m; 
1,05 m e azimute plano 153°26’06” até o marco M-431, de coordenada N 
= 9.776.912,89m e E = 285.990,63m; 29,00 m e azimute plano 149°13’33” 
até o marco M-432, de coordenada N = 9.776.887,97m e E = 286.005,47m; 
0,99 m e azimute plano 144°51’57” até o marco M-433, de coordenada N 
= 9.776.887,16m e E = 286.006,04m; 0,99 m e azimute plano 137°27’15” 
até o marco M-434, de coordenada N = 9.776.886,43m e E = 286.006,71m; 
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1,00 m e azimute plano 128°28’49” até o marco M-435, de coordenada N 
= 9.776.885,81m e E = 286.007,49m; 31,57 m e azimute plano 124°46’03” 
até o marco M-436, de coordenada N = 9.776.867,81m e E = 286.033,42m; 
0,20 m e azimute plano 122°54’19” até o marco M-437, de coordenada N 
= 9.776.867,70m e E = 286.033,59m; 50,19 m e azimute plano 123°01’19” 
até o marco M-438, de coordenada N = 9.776.840,35m e E = 286.075,67m; 
37,37 m e azimute plano 128°09’51” até o marco M-439, de coordenada N 
= 9.776.817,26m e E = 286.105,05m; 0,47 m e azimute plano 126°23’04” 
até o marco M-440, de coordenada N = 9.776.816,98m e E = 286.105,43m; 
43,30 m e azimute plano 124°16’51” até o marco M-441, de coordenada N 
= 9.776.792,59m e E = 286.141,21m; 181,97 m e azimute plano 
124°17’11” até o marco M-442, de coordenada N = 9.776.690,08m e E = 
286.291,56m; 106,26 m e azimute plano 127°00’48” até o marco M-443, 
de coordenada N = 9.776.626,11m e E = 286.376,41m; 108,95 m e 
azimute plano 127°00’31” até o marco M-444, de coordenada N = 
9.776.560,53m e E = 286.463,41m; 0,50 m e azimute plano 125°16’21” 
até o marco M-445, de coordenada N = 9.776.560,24m e E = 286.463,82m; 
71,19 m e azimute plano 122°51’43” até o marco M-446, de coordenada N 
= 9.776.521,61m e E = 286.523,62m; 0,35 m e azimute plano 120°57’50” 
até o marco M-447, de coordenada N = 9.776.521,43m e E = 286.523,92m; 
0,20 m e azimute plano 120°27’56” até o marco M-448, de coordenada N 
= 9.776.521,33m e E = 286.524,09m; 96,15 m e azimute plano 118°21’32” 
até o marco M-449, de coordenada N = 9.776.475,66m e E = 286.608,70m; 
27,03 m e azimute plano 118°22’01” até o marco M-450, de coordenada N 
= 9.776.462,82m e E = 286.632,48m; 56,77 m e azimute plano 118°21’42” 
até o marco M-451, de coordenada N = 9.776.435,85m e E = 286.682,44m; 
74,05 m e azimute plano 115°58’24” até o marco M-452, de coordenada N 
= 9.776.403,42m e E = 286.749,01m; 7,73 m e azimute plano 118°05’24” 
até o marco M-453, de coordenada N = 9.776.399,78m e E = 286.755,83m; 
170,56 m e azimute plano 118°05’51” até o marco M-454, de coordenada 
N = 9.776.319,45m e E = 286.906,29m; 75,86 m e azimute plano 
118°05’55” até o marco M-455, de coordenada N = 9.776.283,72m e E = 
286.973,21m; 0,13 m e azimute plano 118°36’38” até o marco M-456, de 
coordenada N = 9.776.283,66m e E = 286.973,32m; 175,31 m e azimute 
plano 116°19’52” até o marco M-457, de coordenada N = 9.776.205,90m 
e E = 287.130,44m; 63,70 m e azimute plano 117°51’52” até o marco 
M-458, de coordenada N = 9.776.176,13m e E = 287.186,75m; 30,23 m 
e azimute plano 117°52’14” até o marco M-459, de coordenada N = 
9.776.162,00m e E = 287.213,47m; 0,19 m e azimute plano 115°12’04” 
até o marco M-460, de coordenada N = 9.776.161,92m e E = 287.213,64m; 
18,70 m e azimute plano 115°07’34” até o marco M-461, de coordenada N 
= 9.776.153,98m e E = 287.230,57m; 0,36 m e azimute plano 112°59’19” 
até o marco M-462, de coordenada N = 9.776.153,84m e E = 287.230,90m; 
0,49 m e azimute plano 106°35’14” até o marco M-463, de coordenada N 
= 9.776.153,70m e E = 287.231,37m; 21,19 m e azimute plano 102°58’50” 
até o marco M-464, de coordenada N = 9.776.148,94m e E = 287.252,02m; 
19,54 m e azimute plano 102°32’07” até o marco M-465, de coordenada N 
= 9.776.144,70m e E = 287.271,09m; 0,17 m e azimute plano 100°00’29” 
até o marco M-466, de coordenada N = 9.776.144,67m e E = 287.271,26m; 
0,14 m e azimute plano 102°05’41” até o marco M-467, de coordenada N 
= 9.776.144,64m e E = 287.271,40m; 26,72 m e azimute plano 97°57’37” 
até o marco M-468, de coordenada N = 9.776.140,94m e E = 287.297,86m; 
0,59 m e azimute plano 93°52’43” até o marco M-469, de coordenada N = 
9.776.140,90m e E = 287.298,45m; 28,09 m e azimute plano 88°55’09” 
até o marco M-470, de coordenada N = 9.776.141,43m e E = 287.326,54m; 
0,51 m e azimute plano 85°30’55” até o marco M-471, de coordenada N = 
9.776.141,47m e E = 287.327,05m; 32,46 m e azimute plano 81°36’10” 
até o marco M-472, de coordenada N = 9.776.146,21m e E = 287.359,16m; 
64,55 m e azimute plano 86°14’33” até o marco M-473, de coordenada N 
= 9.776.150,44m e E = 287.423,57m; 102,53 m e azimute plano 85°52’20” 
até o marco M-474, de coordenada N = 9.776.157,82m e E = 287.525,83m; 
26,51 m e azimute plano 97°49’39” até o marco M-475, de coordenada N 
= 9.776.154,21m e E = 287.552,09m; 28,88 m e azimute plano 106°48’13” 
até o marco M-476, de coordenada N = 9.776.145,86m e E = 287.579,74m; 
25,67 m e azimute plano 109°35’59” até o marco M-477, de coordenada N 
= 9.776.137,25m e E = 287.603,92m; 23,14 m e azimute plano 109°37’02” 
até o marco M-478, de coordenada N = 9.776.129,48m e E = 287.625,72m; 
41,29 m e azimute plano 108°40’19” até o marco M-479, de coordenada N 
= 9.776.116,26m e E = 287.664,84m; 53,71 m e azimute plano 110°44’58” 
até o marco M-480, de coordenada N = 9.776.097,23m e E = 287.715,07m; 
0,45 m e azimute plano 106°49’17” até o marco M-481, de coordenada N 
= 9.776.097,10m e E = 287.715,50m; 44,98 m e azimute plano 107°39’12” 
até o marco M-482, de coordenada N = 9.776.083,46m e E = 287.758,36m; 
12,43 m e azimute plano 97°51’46” até o marco M-483, de coordenada N 
= 9.776.081,76m e E = 287.770,67m; 44,33 m e azimute plano 97°51’28” 
até o marco M-484, de coordenada N = 9.776.075,70m e E = 287.814,58m; 
39,94 m e azimute plano 97°52’21” até o marco M-485, de coordenada N 
= 9.776.070,23m e E = 287.854,14m; 0,30 m e azimute plano 95°42’38” 
até o marco M-486, de coordenada N = 9.776.070,20m e E = 287.854,44m; 
22,06 m e azimute plano 95°24’39” até o marco M-487, de coordenada N 
= 9.776.068,12m e E = 287.876,40m; 50,77 m e azimute plano 95°25’31” 
até o marco M-488, de coordenada N = 9.776.063,32m e E = 287.926,94m; 
0,66 m e azimute plano 92°36’09” até o marco M-489, de coordenada N = 
9.776.063,29m e E = 287.927,60m; 0,16 m e azimute plano 90°00’00” até 
o marco M-490, de coordenada N = 9.776.063,29m e E = 287.927,76m; 
22,68 m e azimute plano 88°39’39” até o marco M-491, de coordenada N 
= 9.776.063,82m e E = 287.950,43m; 20,83 m e azimute plano 90°00’00” 
até o marco M-492, de coordenada N = 9.776.063,82m e E = 287.971,26m; 
21,99 m e azimute plano 94°18’10” até o marco M-493, de coordenada N 
= 9.776.062,17m e E = 287.993,19m; 3,28 m e azimute plano 94°11’52” 
até o marco M-494, de coordenada N = 9.776.061,93m e E = 287.996,46m; 
2,81 m e azimute plano 94°17’21” até o marco M-495, de coordenada N = 

9.776.061,72m e E = 287.999,26m; deste, segue confinando com os limi-
tes da Terra Indígena Alto Rio Guamá, com a seguinte distância 0,35 m e 
azimute plano 196°23’22” até o marco M-496, de coordenada N = 
9.776.061,38m e E = 287.999,16m; 7,53 m e azimute plano 196°30’35” 
até o marco M-497, de coordenada N = 9.776.054,16m e E = 287.997,02m; 
13,91 m e azimute plano 196°29’39” até o marco M-498, de coordenada N 
= 9.776.040,82m e E = 287.993,07m; 0,20 m e azimute plano 197°31’32” 
até o marco M-499, de coordenada N = 9.776.040,63m e E = 287.993,01m; 
13,37 m e azimute plano 196°30’38” até o marco M-500, de coordenada N 
= 9.776.027,81m e E = 287.989,21m; 17,45 m e azimute plano 196°30’49” 
até o marco M-501, de coordenada N = 9.776.011,08m e E = 287.984,25m; 
10,41 m e azimute plano 203°26’14” até o marco M-502, de coordenada N 
= 9.776.001,53m e E = 287.980,11m; 45,16 m e azimute plano 203°30’19” 
até o marco M-503, de coordenada N = 9.775.960,12m e E = 287.962,10m; 
109,58 m e azimute plano 203°29’53” até o marco M-504, de coordenada 
N = 9.775.859,63m e E = 287.918,41m; 56,73 m e azimute plano 
252°45’12” até o marco M-505, de coordenada N = 9.775.842,81m e E = 
287.864,23m; 47,37 m e azimute plano 246°48’05” até o marco M-506, de 
coordenada N = 9.775.824,15m e E = 287.820,69m; 31,11 m e azimute 
plano 270°00’00” até o marco M-507, de coordenada N = 9.775.824,15m 
e E = 287.789,58m; 31,10 m e azimute plano 270°00’00” até o marco 
M-508, de coordenada N = 9.775.824,15m e E = 287.758,48m; 58,34 m 
e azimute plano 259°31’20” até o marco M-509, de coordenada N = 
9.775.813,54m e E = 287.701,11m; 70,88 m e azimute plano 288°58’37” 
até o marco M-510, de coordenada N = 9.775.836,59m e E = 287.634,08m; 
44,54 m e azimute plano 257°54’29” até o marco M-511, de coordenada N 
= 9.775.827,26m e E = 287.590,53m; 67,11 m e azimute plano 217°31’01” 
até o marco M-512, de coordenada N = 9.775.774,03m e E = 287.549,66m; 
8,31 m e azimute plano 207°55’21” até o marco M-513, de coordenada N 
= 9.775.766,69m e E = 287.545,77m; 140,19 m e azimute plano 
207°58’28” até o marco M-514, de coordenada N = 9.775.642,88m e E = 
287.480,01m; 18,15 m e azimute plano 189°30’51” até o marco M-515, de 
coordenada N = 9.775.624,98m e E = 287.477,01m; 42,59 m e azimute 
plano 189°30’55” até o marco M-516, de coordenada N = 9.775.582,98m 
e E = 287.469,97m; 114,43 m e azimute plano 200°30’12” até o marco 
M-517, de coordenada N = 9.775.475,80m e E = 287.429,89m; 8,75 m e 
azimute plano 178°41’26” até o marco M-518, de coordenada N = 
9.775.467,05m e E = 287.430,09m; 2,40 m e azimute plano 178°34’04” 
até o marco M-519, de coordenada N = 9.775.464,65m e E = 287.430,15m; 
105,22 m e azimute plano 178°42’14” até o marco M-520, de coordenada 
N = 9.775.359,46m e E = 287.432,53m; 46,08 m e azimute plano 
148°13’03” até o marco M-521, de coordenada N = 9.775.320,29m e E = 
287.456,80m; 43,98 m e azimute plano 135°00’00” até o marco M-522, de 
coordenada N = 9.775.289,19m e E = 287.487,90m; 31,60 m e azimute 
plano 148°40’09” até o marco M-523, de coordenada N = 9.775.262,20m 
e E = 287.504,33m; 52,14 m e azimute plano 148°40’21” até o marco 
M-524, de coordenada N = 9.775.217,66m e E = 287.531,44m; 78,00 m 
e azimute plano 156°30’05” até o marco M-525, de coordenada N = 
9.775.146,13m e E = 287.562,54m; 17,93 m e azimute plano 171°51’23” 
até o marco M-526, de coordenada N = 9.775.128,38m e E = 287.565,08m; 
70,04 m e azimute plano 171°52’28” até o marco M-527, de coordenada N 
= 9.775.059,04m e E = 287.574,98m; 81,43 m e azimute plano 182°07’07” 
até o marco M-528, de coordenada N = 9.774.977,67m e E = 287.571,97m; 
2,60 m e azimute plano 182°12’09” até o marco M-529, de coordenada N 
= 9.774.975,07m e E = 287.571,87m; 124,18 m e azimute plano 
202°03’58” até o marco M-530, de coordenada N = 9.774.859,99m e E = 
287.525,22m; 126,90 m e azimute plano 216°01’39” até o marco M-531, 
de coordenada N = 9.774.757,36m e E = 287.450,58m; 19,73 m e azimu-
te plano 216°06’54” até o marco M-532, de coordenada N = 9.774.741,42m 
e E = 287.438,95m; 47,59 m e azimute plano 216°08’42” até o marco 
M-533, de coordenada N = 9.774.702,99m e E = 287.410,88m; 67,39 m 
e azimute plano 216°08’01” até o marco M-534, de coordenada N = 
9.774.648,56m e E = 287.371,14m; 51,83 m e azimute plano 216°07’53” 
até o marco M-535, de coordenada N = 9.774.606,70m e E = 287.340,58m; 
131,10 m e azimute plano 212°28’27” até o marco M-536, de coordenada 
N = 9.774.496,10m e E = 287.270,19m; 85,03 m e azimute plano 
196°41’53” até o marco M-537, de coordenada N = 9.774.414,66m e E = 
287.245,76m; 12,38 m e azimute plano 196°42’29” até o marco M-538, de 
coordenada N = 9.774.402,80m e E = 287.242,20m; 101,31 m e azimute 
plano 197°52’37” até o marco M-539, de coordenada N = 9.774.306,38m 
e E = 287.211,10m; 20,90 m e azimute plano 204°17’47” até o marco 
M-540, de coordenada N = 9.774.287,33m e E = 287.202,50m; 84,89 m 
e azimute plano 204°18’46” até o marco M-541, de coordenada N = 
9.774.209,97m e E = 287.167,55m; 111,49 m e azimute plano 210°08’20” 
até o marco M-542, de coordenada N = 9.774.113,55m e E = 287.111,57m; 
49,19 m e azimute plano 210°57’57” até o marco M-543, de coordenada N 
= 9.774.071,37m e E = 287.086,26m; 23,35 m e azimute plano 210°57’34” 
até o marco M-544, de coordenada N = 9.774.051,35m e E = 287.074,25m; 
67,14 m e azimute plano 193°23’33” até o marco M-545, de coordenada N 
= 9.773.986,04m e E = 287.058,70m; 28,79 m e azimute plano 181°18’49” 
até o marco M-546, de coordenada N = 9.773.957,26m e E = 287.058,04m; 
23,03 m e azimute plano 181°19’08” até o marco M-547, de coordenada N 
= 9.773.934,24m e E = 287.057,51m; 60,84 m e azimute plano 181°18’33” 
até o marco M-548, de coordenada N = 9.773.873,42m e E = 287.056,12m; 
110,69 m e azimute plano 205°02’47” até o marco M-549, de coordenada 
N = 9.773.773,14m e E = 287.009,26m; 6,64 m e azimute plano 
232°17’02” até o marco M-550, de coordenada N = 9.773.769,08m e E = 
287.004,01m; 72,41 m e azimute plano 232°16’55” até o marco M-551, de 
coordenada N = 9.773.724,78m e E = 286.946,73m; 102,24 m e azimute 
plano 210°12’23” até o marco M-552, de coordenada N = 9.773.636,42m 
e E = 286.895,29m; 20,62 m e azimute plano 210°13’14” até o marco 
M-553, de coordenada N = 9.773.618,60m e E = 286.884,91m; 34,53 m 
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e azimute plano 210°12’14” até o marco M-554, de coordenada N = 
9.773.588,76m e E = 286.867,54m; 13,19 m e azimute plano 210°13’08” 
até o marco M-555, de coordenada N = 9.773.577,36m e E = 286.860,90m; 
53,08 m e azimute plano 225°00’00” até o marco M-556, de coordenada N 
= 9.773.539,83m e E = 286.823,37m; 53,08 m e azimute plano 225°00’00” 
até o marco M-557, de coordenada N = 9.773.502,30m e E = 286.785,84m; 
66,97 m e azimute plano 247°49’54” até o marco M-558, de coordenada N 
= 9.773.477,03m e E = 286.723,82m; 92,01 m e azimute plano 247°50’12” 
até o marco M-559, de coordenada N = 9.773.442,32m e E = 286.638,61m; 
33,00 m e azimute plano 247°50’03” até o marco M-560, de coordenada N 
= 9.773.429,87m e E = 286.608,05m; 118,71 m e azimute plano 
236°18’31” até o marco M-561, de coordenada N = 9.773.364,02m e E = 
286.509,28m; 52,51 m e azimute plano 219°24’16” até o marco M-562, de 
coordenada N = 9.773.323,45m e E = 286.475,95m; 37,94 m e azimute 
plano 219°23’44” até o marco M-563, de coordenada N = 9.773.294,13m 
e E = 286.451,87m; 148,15 m e azimute plano 219°24’05” até o marco 
M-564, de coordenada N = 9.773.179,65m e E = 286.357,83m; 87,23 m 
e azimute plano 227°17’09” até o marco M-565, de coordenada N = 
9.773.120,48m e E = 286.293,74m; 6,80 m e azimute plano 244°22’38” 
até o marco M-566, de coordenada N = 9.773.117,54m e E = 286.287,61m; 
48,56 m e azimute plano 244°20’53” até o marco M-567, de coordenada N 
= 9.773.096,52m e E = 286.243,84m; 69,31 m e azimute plano 216°57’33” 
até o marco M-568, de coordenada N = 9.773.041,14m e E = 286.202,17m; 
50,23 m e azimute plano 213°13’19” até o marco M-569, de coordenada N 
= 9.772.999,12m e E = 286.174,65m; 9,97 m e azimute plano 213°12’43” 
até o marco M-570, de coordenada N = 9.772.990,78m e E = 286.169,19m; 
102,69 m e azimute plano 215°07’52” até o marco M-571, de coordenada 
N = 9.772.906,80m e E = 286.110,10m; 86,60 m e azimute plano 
234°17’41” até o marco M-572, de coordenada N = 9.772.856,26m e E = 
286.039,78m; 35,96 m e azimute plano 234°17’24” até o marco M-573, de 
coordenada N = 9.772.835,27m e E = 286.010,58m; 68,50 m e azimute 
plano 219°28’44” até o marco M-574, de coordenada N = 9.772.782,40m 
e E = 285.967,03m; 86,25 m e azimute plano 205°38’17” até o marco 
M-575, de coordenada N = 9.772.704,64m e E = 285.929,71m; 50,41 m 
e azimute plano 201°28’50” até o marco M-576, de coordenada N = 
9.772.657,73m e E = 285.911,25m; 129,27 m e azimute plano 201°28’41” 
até o marco M-577, de coordenada N = 9.772.537,44m e E = 285.863,92m; 
24,19 m e azimute plano 201°27’46” até o marco M-578, de coordenada N 
= 9.772.514,93m e E = 285.855,07m; 119,69 m e azimute plano 
204°33’55” até o marco M-579, de coordenada N = 9.772.406,07m e E = 
285.805,31m; 63,50 m e azimute plano 222°00’00” até o marco M-580, de 
coordenada N = 9.772.358,88m e E = 285.762,82m; 20,19 m e azimute 
plano 221°58’06” até o marco M-581, de coordenada N = 9.772.343,87m 
e E = 285.749,32m; 118,84 m e azimute plano 222°52’32” até o marco 
M-582, de coordenada N = 9.772.256,78m e E = 285.668,46m; 38,99 m 
e azimute plano 214°17’51” até o marco M-583, de coordenada N = 
9.772.224,57m e E = 285.646,49m; 43,82 m e azimute plano 214°16’39” 
até o marco M-584, de coordenada N = 9.772.188,36m e E = 285.621,81m; 
28,55 m e azimute plano 209°21’59” até o marco M-585, de coordenada N 
= 9.772.163,48m e E = 285.607,81m; 124,33 m e azimute plano 
184°12’41” até o marco M-586, de coordenada N = 9.772.039,49m e E = 
285.598,68m; 45,21 m e azimute plano 184°12’40” até o marco M-587, de 
coordenada N = 9.771.994,40m e E = 285.595,36m; 167,66 m e azimute 
plano 183°22’05” até o marco M-588, de coordenada N = 9.771.827,03m 
e E = 285.585,51m; 22,00 m e azimute plano 183°21’43” até o marco 
M-589, de coordenada N = 9.771.805,07m e E = 285.584,22m; 83,77 m 
e azimute plano 187°51’23” até o marco M-590, de coordenada N = 
9.771.722,09m e E = 285.572,77m; 24,90 m e azimute plano 187°50’49” 
até o marco M-591, de coordenada N = 9.771.697,42m e E = 285.569,37m; 
242,01 m e azimute plano 200°39’30” até o marco M-592, de coordenada 
N = 9.771.470,97m e E = 285.483,99m; 60,24 m e azimute plano 
199°45’20” até o marco M-593, de coordenada N = 9.771.414,28m e E = 
285.463,63m; 83,48 m e azimute plano 199°45’24” até o marco M-594, de 
coordenada N = 9.771.335,71m e E = 285.435,41m; 115,22 m e azimute 
plano 199°45’10” até o marco M-595, de coordenada N = 9.771.227,27m 
e E = 285.396,47m; 44,78 m e azimute plano 216°01’59” até o marco 
M-596, de coordenada N = 9.771.191,06m e E = 285.370,13m; 106,38 m 
e azimute plano 201°48’09” até o marco M-597, de coordenada N = 
9.771.092,29m e E = 285.330,62m; 47,15 m e azimute plano 182°36’49” 
até o marco M-598, de coordenada N = 9.771.045,19m e E = 285.328,47m; 
97,87 m e azimute plano 182°36’01” até o marco M-599, de coordenada N 
= 9.770.947,42m e E = 285.324,03m; 30,41 m e azimute plano 176°00’11” 
até o marco M-600, de coordenada N = 9.770.917,08m e E = 285.326,15m; 
27,16 m e azimute plano 175°58’01” até o marco M-601, de coordenada N 
= 9.770.889,99m e E = 285.328,06m; 145,46 m e azimute plano 
175°59’12” até o marco M-602, de coordenada N = 9.770.744,89m e E = 
285.338,24m; 173,23 m e azimute plano 175°59’05” até o marco M-603, 
de coordenada N = 9.770.572,09m e E = 285.350,37m; 11,68 m e azimu-
te plano 159°27’20” até o marco M-604, de coordenada N = 9.770.561,15m 
e E = 285.354,47m; 100,58 m e azimute plano 186°35’17” até o marco 
M-605, de coordenada N = 9.770.461,23m e E = 285.342,93m; 112,27 m 
e azimute plano 172°14’22” até o marco M-606, de coordenada N = 
9.770.349,99m e E = 285.358,09m; 52,58 m e azimute plano 172°13’44” 
até o marco M-607, de coordenada N = 9.770.297,89m e E = 285.365,20m; 
28,45 m e azimute plano 186°21’21” até o marco M-608, de coordenada N 
= 9.770.269,61m e E = 285.362,05m; 206,85 m e azimute plano 
186°20’21” até o marco M-609, de coordenada N = 9.770.064,02m e E = 
285.339,21m; 81,75 m e azimute plano 182°36’03” até o marco M-610, de 
coordenada N = 9.769.982,35m e E = 285.335,50m; 10,21 m e azimute 
plano 169°44’07” até o marco M-611, de coordenada N = 9.769.972,30m 
e E = 285.337,32m; 72,80 m e azimute plano 169°41’20” até o marco 
M-612, de coordenada N = 9.769.900,68m e E = 285.350,35m; 84,49 m 

e azimute plano 157°15’10” até o marco M-613, de coordenada N = 
9.769.822,76m e E = 285.383,02m; 40,30 m e azimute plano 157°14’25” 
até o marco M-614, de coordenada N = 9.769.785,60m e E = 285.398,61m; 
74,71 m e azimute plano 153°26’06” até o marco M-615, de coordenada N 
= 9.769.718,78m e E = 285.432,02m; 88,24 m e azimute plano 165°22’52” 
até o marco M-616, de coordenada N = 9.769.633,40m e E = 285.454,29m; 
55,02 m e azimute plano 168°59’54” até o marco M-617, de coordenada N 
= 9.769.579,39m e E = 285.464,79m; 81,12 m e azimute plano 168°59’31” 
até o marco M-618, de coordenada N = 9.769.499,76m e E = 285.480,28m; 
18,89 m e azimute plano 148°09’08” até o marco M-619, de coordenada N 
= 9.769.483,71m e E = 285.490,25m; 142,84 m e azimute plano 
148°08’01” até o marco M-620, de coordenada N = 9.769.362,40m e E = 
285.565,66m; 112,90 m e azimute plano 133°39’54” até o marco M-621, 
de coordenada N = 9.769.284,45m e E = 285.647,33m; 97,90 m e azimu-
te plano 137°29’31” até o marco M-622, de coordenada N = 9.769.212,28m 
e E = 285.713,48m; 83,39 m e azimute plano 137°29’18” até o marco 
M-623, de coordenada N = 9.769.150,81m e E = 285.769,83m; 62,60 m 
e azimute plano 130°54’47” até o marco M-624, de coordenada N = 
9.769.109,81m e E = 285.817,14m; 232,15 m e azimute plano 130°54’52” 
até o marco M-625, de coordenada N = 9.768.957,77m e E = 285.992,57m; 
110,74 m e azimute plano 129°33’33” até o marco M-626, de coordenada 
N = 9.768.887,24m e E = 286.077,95m; 34,97 m e azimute plano 
147°31’57” até o marco M-627, de coordenada N = 9.768.857,74m e E = 
286.096,72m; 61,84 m e azimute plano 147°31’41” até o marco M-628, de 
coordenada N = 9.768.805,57m e E = 286.129,92m; 58,17 m e azimute 
plano 149°02’04” até o marco M-629, de coordenada N = 9.768.755,69m 
e E = 286.159,85m; 93,35 m e azimute plano 149°02’10” até o marco 
M-630, de coordenada N = 9.768.675,64m e E = 286.207,88m; 30,60 m 
e azimute plano 116°34’24” até o marco M-631, de coordenada N = 
9.768.661,95m e E = 286.235,25m; 10,90 m e azimute plano 116°32’30” 
até o marco M-632, de coordenada N = 9.768.657,08m e E = 286.245,00m; 
122,11 m e azimute plano 109°32’20” até o marco M-633, de coordenada 
N = 9.768.616,24m e E = 286.360,08m; 112,81 m e azimute plano 
129°49’05” até o marco M-634, de coordenada N = 9.768.544,00m e E = 
286.446,73m; 61,84 m e azimute plano 124°55’53” até o marco M-635, de 
coordenada N = 9.768.508,59m e E = 286.497,43m; 36,99 m e azimute 
plano 162°28’17” até o marco M-636, de coordenada N = 9.768.473,32m 
e E = 286.508,57m; 36,98 m e azimute plano 162°28’00” até o marco 
M-637, de coordenada N = 9.768.438,06m e E = 286.519,71m; 106,94 m 
e azimute plano 185°31’57” até o marco M-638, de coordenada N = 
9.768.331,62m e E = 286.509,40m; 47,82 m e azimute plano 172°00’26” 
até o marco M-639, de coordenada N = 9.768.284,26m e E = 286.516,05m; 
130,24 m e azimute plano 172°00’42” até o marco M-640, de coordenada 
N = 9.768.155,28m e E = 286.534,15m; 35,16 m e azimute plano 
172°01’19” até o marco M-641, de coordenada N = 9.768.120,46m e E = 
286.539,03m; 124,44 m e azimute plano 183°46’25” até o marco M-642, 
de coordenada N = 9.767.996,29m e E = 286.530,84m; 60,99 m e azimu-
te plano 173°39’20” até o marco M-643, de coordenada N = 9.767.935,67m 
e E = 286.537,58m; 39,85 m e azimute plano 173°39’41” até o marco 
M-644, de coordenada N = 9.767.896,06m e E = 286.541,98m; 70,29 m 
e azimute plano 168°06’41” até o marco M-645, de coordenada N = 
9.767.827,28m e E = 286.556,46m; 73,87 m e azimute plano 168°06’38” 
até o marco M-646, de coordenada N = 9.767.754,99m e E = 286.571,68m; 
91,00 m e azimute plano 168°13’55” até o marco M-647, de coordenada N 
= 9.767.665,90m e E = 286.590,24m; 36,54 m e azimute plano 160°46’36” 
até o marco M-648, de coordenada N = 9.767.631,40m e E = 286.602,27m; 
120,78 m e azimute plano 160°47’28” até o marco M-649, de coordenada 
N = 9.767.517,34m e E = 286.642,01m; 102,14 m e azimute plano 
160°47’17” até o marco M-650, de coordenada N = 9.767.420,89m e E = 
286.675,62m; 174,29 m e azimute plano 141°20’25” até o marco M-651, 
de coordenada N = 9.767.284,79m e E = 286.784,50m; 229,79 m e 
azimute plano 141°20’26” até o marco M-652, de coordenada N = 
9.767.105,35m e E = 286.928,05m; 170,99 m e azimute plano 139°12’43” 
até o marco M-653, de coordenada N = 9.766.975,89m e E = 287.039,75m; 
79,06 m e azimute plano 139°12’59” até o marco M-654, de coordenada N 
= 9.766.916,03m e E = 287.091,39m; 161,18 m e azimute plano 
141°32’50” até o marco M-655, de coordenada N = 9.766.789,81m e E = 
287.191,62m; 195,38 m e azimute plano 141°10’06” até o marco M-656, 
de coordenada N = 9.766.637,61m e E = 287.314,13m; 32,14 m e azimu-
te plano 180°00’00” até o marco M-657, de coordenada N = 9.766.605,47m 
e E = 287.314,13m; 53,24 m e azimute plano 180°00’00” até o marco 
M-658, de coordenada N = 9.766.552,23m e E = 287.314,13m; 21,83 m 
e azimute plano 182°23’21” até o marco M-659, de coordenada N = 
9.766.530,42m e E = 287.313,22m; 56,52 m e azimute plano 182°22’59” 
até o marco M-660, de coordenada N = 9.766.473,95m e E = 287.310,87m; 
10,83 m e azimute plano 182°26’04” até o marco M-661, de coordenada N 
= 9.766.463,13m e E = 287.310,41m; 137,55 m e azimute plano 
176°54’13” até o marco M-662, de coordenada N = 9.766.325,78m e E = 
287.317,84m; 22,76 m e azimute plano 173°08’14” até o marco M-663, de 
coordenada N = 9.766.303,18m e E = 287.320,56m; 194,71 m e azimute 
plano 173°09’03” até o marco M-664, de coordenada N = 9.766.109,86m 
e E = 287.343,78m; 8,52 m e azimute plano 173°11’31” até o marco 
M-665, de coordenada N = 9.766.101,40m e E = 287.344,79m; 50,75 m 
e azimute plano 156°10’38” até o marco M-666, de coordenada N = 
9.766.054,97m e E = 287.365,29m; 41,36 m e azimute plano 170°54’07” 
até o marco M-667, de coordenada N = 9.766.014,13m e E = 287.371,83m; 
125,35 m e azimute plano 170°54’43” até o marco M-668, de coordenada 
N = 9.765.890,35m e E = 287.391,63m; 70,29 m e azimute plano 
180°00’00” até o marco M-669, de coordenada N = 9.765.820,06m e E = 
287.391,63m; 15,62 m e azimute plano 180°00’00” até o marco M-670, de 
coordenada N = 9.765.804,44m e E = 287.391,63m; 45,79 m e azimute 
plano 180°00’00” até o marco M-671, de coordenada N = 9.765.758,65m 
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e E = 287.391,63m; 67,44 m e azimute plano 183°21’59” até o marco 
M-672, de coordenada N = 9.765.691,33m e E = 287.387,67m; 156,83 m 
e azimute plano 183°22’00” até o marco M-673, de coordenada N = 
9.765.534,77m e E = 287.378,46m; 17,40 m e azimute plano 180°00’00” 
até o marco M-674, de coordenada N = 9.765.517,37m e E = 287.378,46m; 
153,80 m e azimute plano 180°00’00” até o marco M-675, de coordenada 
N = 9.765.363,57m e E = 287.378,46m; 116,28 m e azimute plano 
169°41’43” até o marco M-676, de coordenada N = 9.765.249,17m e E = 
287.399,26m; 58,58 m e azimute plano 150°49’22” até o marco M-677, de 
coordenada N = 9.765.198,02m e E = 287.427,82m; 6,30 m e azimute 
plano 150°45’04” até o marco M-678, de coordenada N = 9.765.192,52m 
e E = 287.430,90m; 49,85 m e azimute plano 150°50’18” até o marco 
M-679, de coordenada N = 9.765.148,99m e E = 287.455,19m; 42,77 m 
e azimute plano 157°49’50” até o marco M-680, de coordenada N = 
9.765.109,38m e E = 287.471,33m; 40,78 m e azimute plano 157°49’32” 
até o marco M-681, de coordenada N = 9.765.071,62m e E = 287.486,72m; 
132,91 m e azimute plano 157°49’58” até o marco M-682, de coordenada 
N = 9.764.948,53m e E = 287.536,87m; 32,01 m e azimute plano 
157°45’12” até o marco M-683, de coordenada N = 9.764.918,90m e E = 
287.548,99m; 225,14 m e azimute plano 157°45’09” até o marco M-684, 
de coordenada N = 9.764.710,52m e E = 287.634,23m; 7,57 m e azimute 
plano 157°42’23” até o marco M-685, de coordenada N = 9.764.703,52m 
e E = 287.637,10m; 87,26 m e azimute plano 169°01’11” até o marco 
M-686, de coordenada N = 9.764.617,86m e E = 287.653,72m; 166,10 m 
e azimute plano 169°01’08” até o marco M-687, de coordenada N = 
9.764.454,80m e E = 287.685,36m; 139,93 m e azimute plano 174°02’08” 
até o marco M-688, de coordenada N = 9.764.315,63m e E = 287.699,90m; 
110,15 m e azimute plano 174°02’00” até o marco M-689, de coordenada 
N = 9.764.206,08m e E = 287.711,35m; 14,88 m e azimute plano 
171°04’10” até o marco M-690, de coordenada N = 9.764.191,38m e E = 
287.713,66m; 128,09 m e azimute plano 171°02’24” até o marco M-691, 
de coordenada N = 9.764.064,85m e E = 287.733,61m; 45,11 m e azimu-
te plano 171°02’50” até o marco M-692, de coordenada N = 9.764.020,29m 
e E = 287.740,63m; 95,62 m e azimute plano 168°12’09” até o marco 
M-693, de coordenada N = 9.763.926,69m e E = 287.760,18m; 123,32 m 
e azimute plano 168°11’40” até o marco M-694, de coordenada N = 
9.763.805,98m e E = 287.785,41m; 42,93 m e azimute plano 168°11’53” 
até o marco M-695, de coordenada N = 9.763.763,96m e E = 287.794,19m; 
207,76 m e azimute plano 177°15’08” até o marco M-696, de coordenada 
N = 9.763.556,44m e E = 287.804,15m; 21,40 m e azimute plano 
184°44’37” até o marco M-697, de coordenada N = 9.763.535,11m e E = 
287.802,38m; 112,55 m e azimute plano 184°44’22” até o marco M-698, 
de coordenada N = 9.763.422,94m e E = 287.793,08m; 236,44 m e 
azimute plano 184°44’17” até o marco M-699, de coordenada N = 
9.763.187,31m e E = 287.773,55m; 3,71 m e azimute plano 201°51’32” 
até o marco M-700, de coordenada N = 9.763.183,87m e E = 287.772,17m; 
84,93 m e azimute plano 201°47’56” até o marco M-701, de coordenada N 
= 9.763.105,01m e E = 287.740,63m; 54,76 m e azimute plano 186°31’18” 
até o marco M-702, de coordenada N = 9.763.050,60m e E = 287.734,41m; 
177,21 m e azimute plano 186°31’10” até o marco M-703, de coordenada 
N = 9.762.874,54m e E = 287.714,29m; 51,82 m e azimute plano 
180°00’00” até o marco M-704, de coordenada N = 9.762.822,72m e E = 
287.714,29m; 155,45 m e azimute plano 180°00’00” até o marco M-705, 
de coordenada N = 9.762.667,27m e E = 287.714,29m; 141,72 m e 
azimute plano 180°00’00” até o marco M-706, de coordenada N = 
9.762.525,55m e E = 287.714,29m; 58,59 m e azimute plano 168°19’19” 
até o marco M-707, de coordenada N = 9.762.468,17m e E = 287.726,15m; 
38,91 m e azimute plano 168°18’01” até o marco M-708, de coordenada N 
= 9.762.430,07m e E = 287.734,04m; 132,89 m e azimute plano 
173°45’58” até o marco M-709, de coordenada N = 9.762.297,97m e E = 
287.748,47m; 6,42 m e azimute plano 153°26’06” até o marco M-710, de 
coordenada N = 9.762.292,23m e E = 287.751,34m; 259,20 m e azimute 
plano 153°26’06” até o marco M-711, de coordenada N = 9.762.060,39m 
e E = 287.867,26m; 55,04 m e azimute plano 160°38’48” até o marco 
M-712, de coordenada N = 9.762.008,46m e E = 287.885,50m; 68,03 m 
e azimute plano 160°38’27” até o marco M-713, de coordenada N = 
9.761.944,28m e E = 287.908,05m; 22,52 m e azimute plano 160°37’25” 
até o marco M-714, de coordenada N = 9.761.923,04m e E = 287.915,52m; 
331,45 m e azimute plano 164°24’28” até o marco M-715, de coordenada 
N = 9.761.603,79m e E = 288.004,61m; 41,79 m e azimute plano 
159°36’33” até o marco M-716, de coordenada N = 9.761.564,62m e E = 
288.019,17m; 67,26 m e azimute plano 159°36’13” até o marco M-717, de 
coordenada N = 9.761.501,58m e E = 288.042,61m; 24,26 m e azimute 
plano 159°35’36” até o marco M-718, de coordenada N = 9.761.478,84m 
e E = 288.051,07m; 175,62 m e azimute plano 159°36’20” até o marco 
M-719, de coordenada N = 9.761.314,23m e E = 288.112,27m; 224,01 m 
e azimute plano 162°12’17” até o marco M-720, de coordenada N = 
9.761.100,94m e E = 288.180,73m; 70,17 m e azimute plano 162°12’01” 
até o marco M-721, de coordenada N = 9.761.034,13m e E = 288.202,18m; 
21,62 m e azimute plano 162°12’07” até o marco M-722, de coordenada N 
= 9.761.013,54m e E = 288.208,79m; 12,78 m e azimute plano 130°23’49” 
até o marco M-723, de coordenada N = 9.761.005,26m e E = 288.218,52m; 
130,74 m e azimute plano 171°26’41” até o marco M-724, de coordenada 
N = 9.760.875,97m e E = 288.237,97m; 131,27 m e azimute plano 
170°47’25” até o marco M-725, de coordenada N = 9.760.746,39m e E = 
288.258,98m; 44,39 m e azimute plano 170°47’48” até o marco M-726, de 
coordenada N = 9.760.702,57m e E = 288.266,08m; 105,72 m e azimute 
plano 182°26’03” até o marco M-727, de coordenada N = 9.760.596,95m 
e E = 288.261,59m; 4,50 m e azimute plano 182°25’04” até o marco 
M-728, de coordenada N = 9.760.592,45m e E = 288.261,40m; 98,55 m 
e azimute plano 198°00’17” até o marco M-729, de coordenada N = 
9.760.498,73m e E = 288.230,94m; 115,03 m e azimute plano 213°22’05” 

até o marco M-730, de coordenada N = 9.760.402,66m e E = 288.167,67m; 
4,37 m e azimute plano 216°03’23” até o marco M-731, de coordenada N 
= 9.760.399,13m e E = 288.165,10m; 154,98 m e azimute plano 
216°01’32” até o marco M-732, de coordenada N = 9.760.273,79m e E = 
288.073,95m; 9,49 m e azimute plano 208°06’16” até o marco M-733, de 
coordenada N = 9.760.265,42m e E = 288.069,48m; 110,01 m e azimute 
plano 208°04’03” até o marco M-734, de coordenada N = 9.760.168,35m 
e E = 288.017,72m; 100,18 m e azimute plano 190°47’14” até o marco 
M-735, de coordenada N = 9.760.069,94m e E = 287.998,97m; 37,27 m 
e azimute plano 181°01’49” até o marco M-736, de coordenada N = 
9.760.032,68m e E = 287.998,30m; 133,36 m e azimute plano 181°02’08” 
até o marco M-737, de coordenada N = 9.759.899,34m e E = 287.995,89m; 
40,37 m e azimute plano 181°02’10” até o marco M-738, de coordenada N 
= 9.759.858,98m e E = 287.995,16m; 234,43 m e azimute plano 
180°34’01” até o marco M-739, de coordenada N = 9.759.624,56m e E = 
287.992,84m; 87,33 m e azimute plano 180°34’15” até o marco M-740, de 
coordenada N = 9.759.537,23m e E = 287.991,97m; 62,91 m e azimute 
plano 180°33’53” até o marco M-741, de coordenada N = 9.759.474,32m 
e E = 287.991,35m; 230,77 m e azimute plano 162°34’26” até o marco 
M-742, de coordenada N = 9.759.254,14m e E = 288.060,46m; 143,92 m 
e azimute plano 162°34’29” até o marco M-743, de coordenada N = 
9.759.116,82m e E = 288.103,56m; 299,77 m e azimute plano 162°34’22” 
até o marco M-744, de coordenada N = 9.758.830,81m e E = 288.193,34m; 
94,39 m e azimute plano 162°34’22” até o marco M-745, de coordenada N 
= 9.758.740,75m e E = 288.221,61m; 353,47 m e azimute plano 
162°34’30” até o marco M-746, de coordenada N = 9.758.403,50m e E = 
288.327,46m; 96,03 m e azimute plano 162°34’22” até o marco M-747, de 
coordenada N = 9.758.311,88m e E = 288.356,22m; 365,01 m e azimute 
plano 162°34’20” até o marco M-748, de coordenada N = 9.757.963,63m 
e E = 288.465,54m; 78,16 m e azimute plano 162°34’41” até o marco 
M-749, de coordenada N = 9.757.889,06m e E = 288.488,94m; 367,61 m 
e azimute plano 162°34’21” até o marco M-750, de coordenada N = 
9.757.538,32m e E = 288.599,04m; 103,51 m e azimute plano 162°34’24” 
até o marco M-751, de coordenada N = 9.757.439,56m e E = 288.630,04m; 
300,68 m e azimute plano 162°34’30” até o marco M-752, de coordenada 
N = 9.757.152,68m e E = 288.720,08m; 141,17 m e azimute plano 
162°34’21” até o marco M-753, de coordenada N = 9.757.017,99m e E = 
288.762,36m; 386,09 m e azimute plano 162°34’23” até o marco M-754, 
de coordenada N = 9.756.649,62m e E = 288.877,99m; 8,74 m e azimute 
plano 162°33’36” até o marco M-755, de coordenada N = 9.756.641,28m 
e E = 288.880,61m; 158,66 m e azimute plano 162°34’33” até o marco 
M-756, de coordenada N = 9.756.489,90m e E = 288.928,12m; 172,93 m 
e azimute plano 162°34’23” até o marco M-757, de coordenada N = 
9.756.324,91m e E = 288.979,91m; 263,15 m e azimute plano 162°34’23” 
até o marco M-758, de coordenada N = 9.756.073,84m e E = 289.058,72m; 
103,92 m e azimute plano 162°34’29” até o marco M-759, de coordenada 
N = 9.755.974,69m e E = 289.089,84m; 188,64 m e azimute plano 
162°34’18” até o marco M-760, de coordenada N = 9.755.794,71m e E = 
289.146,34m; 143,41 m e azimute plano 162°34’38” até o marco M-761, 
de coordenada N = 9.755.657,88m e E = 289.189,28m; 273,80 m e 
azimute plano 162°34’23” até o marco M-762, de coordenada N = 
9.755.396,65m e E = 289.271,28m; deste, segue limimite Municipal iBGE 
de Garrafão do Norte/Nova Esperança do Piriá, com a seguinte distância 
75,57 m e azimute plano 253°04’58” até o marco M-763, de coordenada N 
= 9.755.374,66m e E = 289.198,98m; 262,86 m e azimute plano 
254°28’35” até o marco M-764, de coordenada N = 9.755.304,31m e E = 
288.945,71m; 92,29 m e azimute plano 270°52’09” até o marco M-765, de 
coordenada N = 9.755.305,71m e E = 288.853,43m; 13,66 m e azimute 
plano 270°50’20” até o marco M-766, de coordenada N = 9.755.305,91m 
e E = 288.839,77m; 163,58 m e azimute plano 270°52’07” até o marco 
M-767, de coordenada N = 9.755.308,39m e E = 288.676,21m; 120,51 m 
e azimute plano 273°08’22” até o marco M-768, de coordenada N = 
9.755.314,99m e E = 288.555,88m; 3,63 m e azimute plano 283°02’31” 
até o marco M-769, de coordenada N = 9.755.315,81m e E = 288.552,34m; 
112,96 m e azimute plano 283°06’13” até o marco M-770, de coordenada 
N = 9.755.341,42m e E = 288.442,32m; 53,04 m e azimute plano 
309°28’35” até o marco M-771, de coordenada N = 9.755.375,14m e E = 
288.401,38m; 50,99 m e azimute plano 309°28’08” até o marco M-772, de 
coordenada N = 9.755.407,55m e E = 288.362,02m; 318,50 m e azimute 
plano 325°36’02” até o marco M-773, de coordenada N = 9.755.670,35m 
e E = 288.182,08m; 12,04 m e azimute plano 325°35’49” até o marco 
M-774, de coordenada N = 9.755.680,28m e E = 288.175,28m; 118,86 m 
e azimute plano 325°36’00” até o marco M-775, de coordenada N = 
9.755.778,35m e E = 288.108,13m; 225,70 m e azimute plano 325°36’03” 
até o marco M-776, de coordenada N = 9.755.964,58m e E = 287.980,62m; 
141,45 m e azimute plano 310°55’56” até o marco M-777, de coordenada 
N = 9.756.057,25m e E = 287.873,76m; 80,74 m e azimute plano 
294°08’57” até o marco M-778, de coordenada N = 9.756.090,28m e E = 
287.800,09m; 73,34 m e azimute plano 274°44’51” até o marco M-779, de 
coordenada N = 9.756.096,35m e E = 287.727,00m; 6,94 m e azimute 
plano 274°47’28” até o marco M-780, de coordenada N = 9.756.096,93m 
e E = 287.720,08m; 241,46 m e azimute plano 274°38’04” até o marco 
M-781, de coordenada N = 9.756.116,44m e E = 287.479,41m; 274,26 m 
e azimute plano 202°23’00” até o marco M-782, de coordenada N = 
9.755.862,84m e E = 287.374,97m; 101,41 m e azimute plano 202°23’05” 
até o marco M-783, de coordenada N = 9.755.769,07m e E = 287.336,35m; 
265,57 m e azimute plano 202°23’01” até o marco M-784, de coordenada 
N = 9.755.523,51m e E = 287.235,22m; 138,29 m e azimute plano 
202°23’13” até o marco M-785, de coordenada N = 9.755.395,64m e E = 
287.182,55m; 285,20 m e azimute plano 202°22’58” até o marco M-786, 
de coordenada N = 9.755.131,93m e E = 287.073,95m; 93,44 m e azimu-
te plano 202°23’16” até o marco M-787, de coordenada N = 9.755.045,53m 
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e E = 287.038,36m; 282,54 m e azimute plano 202°23’00” até o marco 
M-788, de coordenada N = 9.754.784,28m e E = 286.930,77m; 38,22 m 
e azimute plano 202°22’40” até o marco M-789, de coordenada N = 
9.754.748,94m e E = 286.916,22m; 92,86 m e azimute plano 202°23’01” 
até o marco M-790, de coordenada N = 9.754.663,08m e E = 286.880,86m; 
277,33 m e azimute plano 202°23’03” até o marco M-791, de coordenada 
N = 9.754.406,65m e E = 286.775,25m; 203,46 m e azimute plano 
287°29’15” até o marco M-792, de coordenada N = 9.754.467,79m e E = 
286.581,19m; 122,41 m e azimute plano 287°29’10” até o marco M-793, 
de coordenada N = 9.754.504,57m e E = 286.464,44m; 325,95 m e 
azimute plano 287°29’10” até o marco M-794, de coordenada N = 
9.754.602,51m e E = 286.153,55m; 119,39 m e azimute plano 287°29’06” 
até o marco M-795, de coordenada N = 9.754.638,38m e E = 286.039,68m; 
77,31 m e azimute plano 287°29’09” até o marco M-796, de coordenada N 
= 9.754.661,61m e E = 285.965,94m; 308,11 m e azimute plano 
245°20’56” até o marco M-797, de coordenada N = 9.754.533,10m e E = 
285.685,91m; 192,57 m e azimute plano 245°21’05” até o marco M-798, 
de coordenada N = 9.754.452,79m e E = 285.510,89m; 13,34 m e azimu-
te plano 245°19’04” até o marco M-799, de coordenada N = 9.754.447,22m 
e E = 285.498,77m; 180,42 m e azimute plano 245°20’59” até o marco 
M-800, de coordenada N = 9.754.371,97m e E = 285.334,79m; deste, 
segue pelos limites da Gleba Federal Coraci Paraná, com a seguinte distân-
cia 134,76 m e azimute plano 291°05’53” até o marco M-801, de coorde-
nada N = 9.754.420,48m e E = 285.209,06m; 1,05 m e azimute plano 
291°11’39” até o marco M-802, de coordenada N = 9.754.420,86m e E = 
285.208,08m; 102,97 m e azimute plano 291°05’41” até o marco M-803, 
de coordenada N = 9.754.457,92m e E = 285.112,01m; 140,54 m e 
azimute plano 286°52’34” até o marco M-804, de coordenada N = 
9.754.498,72m e E = 284.977,52m; 11,20 m e azimute plano 310°17’26” 
até o marco M-805, de coordenada N = 9.754.505,96m e E = 284.968,98m; 
107,60 m e azimute plano 287°43’52” até o marco M-806, de coordenada 
N = 9.754.538,73m e E = 284.866,49m; 72,17 m e azimute plano 
295°12’06” até o marco M-807, de coordenada N = 9.754.569,46m e E = 
284.801,19m; 137,20 m e azimute plano 295°12’19” até o marco M-808, 
de coordenada N = 9.754.627,89m e E = 284.677,05m; 255,13 m e 
azimute plano 295°12’18” até o marco M-809, de coordenada N = 
9.754.736,54m e E = 284.446,21m; 63,26 m e azimute plano 295°12’14” 
até o marco M-810, de coordenada N = 9.754.763,48m e E = 284.388,97m; 
298,27 m e azimute plano 294°05’06” até o marco M-811, de coordenada 
N = 9.754.885,20m e E = 284.116,67m; 79,57 m e azimute plano 
294°05’05” até o marco M-812, de coordenada N = 9.754.917,67m e E = 
284.044,03m; 123,61 m e azimute plano 293°56’08” até o marco M-813, 
de coordenada N = 9.754.967,82m e E = 283.931,05m; 448,55 m e 
azimute plano 293°55’57” até o marco M-814, de coordenada N = 
9.755.149,78m e E = 283.521,06m; 159,59 m e azimute plano 293°55’57” 
até o marco M-815, de coordenada N = 9.755.214,52m e E = 283.375,19m; 
319,73 m e azimute plano 293°56’02” até o marco M-816, de coordenada 
N = 9.755.344,23m e E = 283.082,95m; 159,87 m e azimute plano 
292°53’49” até o marco M-817, de coordenada N = 9.755.406,43m e E = 
282.935,68m; 156,88 m e azimute plano 292°53’51” até o marco M-818, 
de coordenada N = 9.755.467,47m e E = 282.791,16m; 562,20 m e 
azimute plano 292°53’45” até o marco M-819, de coordenada N = 
9.755.686,20m e E = 282.273,25m; 11,74 m e azimute plano 293°22’41” 
até o marco M-820, de coordenada N = 9.755.690,86m e E = 282.262,47m; 
142,19 m e azimute plano 293°21’40” até o marco M-821, de coordenada 
N = 9.755.747,24m e E = 282.131,94m; 671,79 m e azimute plano 
293°21’49” até o marco M-822, de coordenada N = 9.756.013,65m e E = 
281.515,23m; 58,91 m e azimute plano 293°21’43” até o marco M-823, de 
coordenada N = 9.756.037,01m e E = 281.461,15m; 174,61 m e azimute 
plano 293°21’57” até o marco M-824, de coordenada N = 9.756.106,26m 
e E = 281.300,86m; 624,01 m e azimute plano 293°21’45” até o marco 
M-825, de coordenada N = 9.756.353,71m e E = 280.728,01m; 7,87 m e 
azimute plano 293°22’15” até o marco M-826, de coordenada N = 
9.756.356,83m e E = 280.720,79m; 34,28 m e azimute plano 293°22’19” 
até o marco M-827, de coordenada N = 9.756.370,43m e E = 280.689,32m; 
16,80 m e azimute plano 292°28’22” até o marco M-828, de coordenada N 
= 9.756.376,85m e E = 280.673,80m; deste, segue pela faixa de domínio 
da Rodovia Estadual PA-142, com a seguinte distância 0,33 m e azimute 
plano 8°36’56” até o marco M-829, de coordenada N = 9.756.377,18m e E 
= 280.673,85m; 29,55 m e azimute plano 8°13’44” até o marco M-830, de 
coordenada N = 9.756.406,43m e E = 280.678,08m; 47,44 m e azimute 
plano 8°13’45” até o marco M-831, de coordenada N = 9.756.453,38m e E 
= 280.684,87m; 0,72 m e azimute plano 7°13’28” até o marco M-832, de 
coordenada N = 9.756.454,09m e E = 280.684,96m; 94,27 m e azimute 
plano 6°10’09” até o marco M-833, de coordenada N = 9.756.547,81m e E 
= 280.695,09m; 7,85 m e azimute plano 9°50’04” até o marco M-834, de 
coordenada N = 9.756.555,54m e E = 280.696,43m; 7,93 m e azimute 
plano 9°52’41” até o marco M-835, de coordenada N = 9.756.563,35m e E 
= 280.697,79m; 13,07 m e azimute plano 21°24’09” até o marco M-836, 
de coordenada N = 9.756.575,52m e E = 280.702,56m; 8,30 m e azimute 
plano 46°19’07” até o marco M-837, de coordenada N = 9.756.581,25m e 
E = 280.708,56m; 8,31 m e azimute plano 48°54’18” até o marco M-838, 
de coordenada N = 9.756.586,71m e E = 280.714,82m; 22,75 m e azimu-
te plano 70°49’57” até o marco M-839, de coordenada N = 9.756.594,18m 
e E = 280.736,31m; 37,43 m e azimute plano 77°11’20” até o marco 
M-840, de coordenada N = 9.756.602,48m e E = 280.772,81m; 26,74 m 
e azimute plano 78°40’39” até o marco M-841, de coordenada N = 
9.756.607,73m e E = 280.799,03m; 0,53 m e azimute plano 78°03’21” até 
o marco M-842, de coordenada N = 9.756.607,84m e E = 280.799,55m; 
30,94 m e azimute plano 77°09’14” até o marco M-843, de coordenada N 
= 9.756.614,72m e E = 280.829,72m; 2,49 m e azimute plano 73°27’17” 
até o marco M-844, de coordenada N = 9.756.615,43m e E = 280.832,11m; 

1,46 m e azimute plano 67°50’01” até o marco M-845, de coordenada N = 
9.756.615,98m e E = 280.833,46m; 34,80 m e azimute plano 65°49’43” 
até o marco M-846, de coordenada N = 9.756.630,23m e E = 280.865,21m; 
2,03 m e azimute plano 63°03’23” até o marco M-847, de coordenada N = 
9.756.631,15m e E = 280.867,02m; 2,89 m e azimute plano 55°52’11” até 
o marco M-848, de coordenada N = 9.756.632,77m e E = 280.869,41m; 
32,35 m e azimute plano 51°42’59” até o marco M-849, de coordenada N 
= 9.756.652,81m e E = 280.894,80m; 3,16 m e azimute plano 47°10’41” 
até o marco M-850, de coordenada N = 9.756.654,96m e E = 280.897,12m; 
3,16 m e azimute plano 38°03’56” até o marco M-851, de coordenada N = 
9.756.657,45m e E = 280.899,07m; 41,10 m e azimute plano 33°34’41” 
até o marco M-852, de coordenada N = 9.756.691,69m e E = 280.921,80m; 
2,91 m e azimute plano 29°22’45” até o marco M-853, de coordenada N = 
9.756.694,23m e E = 280.923,23m; 2,90 m e azimute plano 20°59’42” até 
o marco M-854, de coordenada N = 9.756.696,94m e E = 280.924,27m; 
8,85 m e azimute plano 16°52’45” até o marco M-855, de coordenada N = 
9.756.705,41m e E = 280.926,84m; 27,46 m e azimute plano 16°52’16” 
até o marco M-856, de coordenada N = 9.756.731,69m e E = 280.934,81m; 
2,41 m e azimute plano 13°27’31” até o marco M-857, de coordenada N = 
9.756.734,03m e E = 280.935,37m; 2,26 m e azimute plano 6°52’23” até 
o marco M-858, de coordenada N = 9.756.736,27m e E = 280.935,64m; 
25,32 m e azimute plano 3°30’36” até o marco M-859, de coordenada N = 
9.756.761,54m e E = 280.937,19m; 1,23 m e azimute plano 1°51’45” até 
o marco M-860, de coordenada N = 9.756.762,77m e E = 280.937,23m; 
2,47 m e azimute plano 356°31’29” até o marco M-861, de coordenada N 
= 9.756.765,24m e E = 280.937,08m; 25,98 m e azimute plano 352°54’08” 
até o marco M-862, de coordenada N = 9.756.791,02m e E = 280.933,87m; 
1,02 m e azimute plano 351°33’09” até o marco M-863, de coordenada N 
= 9.756.792,03m e E = 280.933,72m; 2,67 m e azimute plano 346°07’12” 
até o marco M-864, de coordenada N = 9.756.794,62m e E = 280.933,08m; 
15,39 m e azimute plano 342°19’50” até o marco M-865, de coordenada N 
= 9.756.809,28m e E = 280.928,41m; 14,43 m e azimute plano 342°22’08” 
até o marco M-866, de coordenada N = 9.756.823,03m e E = 280.924,04m; 
0,81 m e azimute plano 341°20’32” até o marco M-867, de coordenada N 
= 9.756.823,80m e E = 280.923,78m; 0,85 m e azimute plano 338°34’29” 
até o marco M-868, de coordenada N = 9.756.824,59m e E = 280.923,47m; 
40,55 m e azimute plano 337°35’24” até o marco M-869, de coordenada N 
= 9.756.862,08m e E = 280.908,01m; 77,69 m e azimute plano 336°41’56” 
até o marco M-870, de coordenada N = 9.756.933,43m e E = 280.877,28m; 
73,36 m e azimute plano 338°44’54” até o marco M-871, de coordenada N 
= 9.757.001,80m e E = 280.850,69m; 63,39 m e azimute plano 352°54’51” 
até o marco M-872, de coordenada N = 9.757.064,71m e E = 280.842,87m; 
2,56 m e azimute plano 353°02’30” até o marco M-873, de coordenada N 
= 9.757.067,25m e E = 280.842,56m; 44,76 m e azimute plano 358°47’48” 
até o marco M-874, de coordenada N = 9.757.112,00m e E = 280.841,62m; 
33,95 m e azimute plano 358°48’06” até o marco M-875, de coordenada N 
= 9.757.145,94m e E = 280.840,91m; 39,32 m e azimute plano 6°28’08” 
até o marco M-876, de coordenada N = 9.757.185,01m e E = 280.845,34m; 
76,22 m e azimute plano 13°17’19” até o marco M-877, de coordenada N 
= 9.757.259,19m e E = 280.862,86m; 86,86 m e azimute plano 16°03’15” 
até o marco M-878, de coordenada N = 9.757.342,66m e E = 280.886,88m; 
56,03 m e azimute plano 17°54’40” até o marco M-879, de coordenada N 
= 9.757.395,97m e E = 280.904,11m; 91,05 m e azimute plano 17°54’13” 
até o marco M-880, de coordenada N = 9.757.482,61m e E = 280.932,10m; 
42,95 m e azimute plano 17°54’43” até o marco M-881, de coordenada N 
= 9.757.523,48m e E = 280.945,31m; 1,28 m e azimute plano 16°18’50” 
até o marco M-882, de coordenada N = 9.757.524,71m e E = 280.945,67m; 
72,79 m e azimute plano 14°14’40” até o marco M-883, de coordenada N 
= 9.757.595,26m e E = 280.963,58m; 1,48 m e azimute plano 12°04’04” 
até o marco M-884, de coordenada N = 9.757.596,71m e E = 280.963,89m; 
0,53 m e azimute plano 8°44’46” até o marco M-885, de coordenada N = 
9.757.597,23m e E = 280.963,97m; 131,47 m e azimute plano 8°29’40” 
até o marco M-886, de coordenada N = 9.757.727,26m e E = 280.983,39m; 
0,92 m e azimute plano 7°30’44” até o marco M-887, de coordenada N = 
9.757.728,17m e E = 280.983,51m; 10,22 m e azimute plano 5°50’20” até 
o marco M-888, de coordenada N = 9.757.738,34m e E = 280.984,55m; 
55,95 m e azimute plano 5°50’50” até o marco M-889, de coordenada N = 
9.757.794,00m e E = 280.990,25m; 51,83 m e azimute plano 5°50’49” até 
o marco M-890, de coordenada N = 9.757.845,56m e E = 280.995,53m; 
1,97 m e azimute plano 2°54’21” até o marco M-891, de coordenada N = 
9.757.847,53m e E = 280.995,63m; 108,98 m e azimute plano 0°12’18” 
até o marco M-892, de coordenada N = 9.757.956,51m e E = 280.996,02m; 
0,67 m e azimute plano 359°08’42” até o marco M-893, de coordenada N 
= 9.757.957,18m e E = 280.996,01m; 140,00 m e azimute plano 
358°11’27” até o marco M-894, de coordenada N = 9.758.097,11m e E = 
280.991,59m; 1,59 m e azimute plano 358°33’32” até o marco M-895, de 
coordenada N = 9.758.098,70m e E = 280.991,55m; 45,34 m e azimute 
plano 358°33’34” até o marco M-896, de coordenada N = 9.758.144,03m 
e E = 280.990,41m; 41,45 m e azimute plano 358°32’55” até o marco 
M-897, de coordenada N = 9.758.185,47m e E = 280.989,36m; 1,96 m e 
azimute plano 355°53’37” até o marco M-898, de coordenada N = 
9.758.187,42m e E = 280.989,22m; 39,24 m e azimute plano 352°56’38” 
até o marco M-899, de coordenada N = 9.758.226,36m e E = 280.984,40m; 
1,03 m e azimute plano 351°38’03” até o marco M-900, de coordenada N 
= 9.758.227,38m e E = 280.984,25m; 2,88 m e azimute plano 345°43’21” 
até o marco M-901, de coordenada N = 9.758.230,17m e E = 280.983,54m; 
27,15 m e azimute plano 341°45’07” até o marco M-902, de coordenada N 
= 9.758.255,95m e E = 280.975,04m; 0,61 m e azimute plano 340°58’28” 
até o marco M-903, de coordenada N = 9.758.256,53m e E = 280.974,84m; 
0,88 m e azimute plano 338°40’56” até o marco M-904, de coordenada N 
= 9.758.257,35m e E = 280.974,52m; 202,90 m e azimute plano 
337°28’41” até o marco M-905, de coordenada N = 9.758.444,78m e E = 
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280.896,80m; 10,50 m e azimute plano 337°26’20” até o marco M-906, de 
coordenada N = 9.758.454,48m e E = 280.892,77m; 39,13 m e azimute 
plano 338°17’57” até o marco M-907, de coordenada N = 9.758.490,84m 
e E = 280.878,30m; 59,79 m e azimute plano 338°17’15” até o marco 
M-908, de coordenada N = 9.758.546,39m e E = 280.856,18m; 128,57 m 
e azimute plano 338°23’59” até o marco M-909, de coordenada N = 
9.758.665,93m e E = 280.808,85m; 130,03 m e azimute plano 337°31’45” 
até o marco M-910, de coordenada N = 9.758.786,09m e E = 280.759,15m; 
49,26 m e azimute plano 337°32’15” até o marco M-911, de coordenada N 
= 9.758.831,61m e E = 280.740,33m; 34,76 m e azimute plano 337°32’15” 
até o marco M-912, de coordenada N = 9.758.863,73m e E = 280.727,05m; 
90,44 m e azimute plano 338°18’50” até o marco M-913, de coordenada N 
= 9.758.947,77m e E = 280.693,63m; 0,87 m e azimute plano 336°58’28” 
até o marco M-914, de coordenada N = 9.758.948,57m e E = 280.693,29m; 
56,23 m e azimute plano 335°49’58” até o marco M-915, de coordenada N 
= 9.758.999,87m e E = 280.670,27m; 38,31 m e azimute plano 340°40’16” 
até o marco M-916, de coordenada N = 9.759.036,02m e E = 280.657,59m; 
24,25 m e azimute plano 346°21’33” até o marco M-917, de coordenada N 
= 9.759.059,59m e E = 280.651,87m; 39,30 m e azimute plano 356°45’43” 
até o marco M-918, de coordenada N = 9.759.098,83m e E = 280.649,65m; 
6,35 m e azimute plano 356°45’00” até o marco M-919, de coordenada N 
= 9.759.105,17m e E = 280.649,29m; 73,16 m e azimute plano 359°37’27” 
até o marco M-920, de coordenada N = 9.759.178,33m e E = 280.648,81m; 
27,81 m e azimute plano 359°37’45” até o marco M-921, de coordenada N 
= 9.759.206,14m e E = 280.648,63m; 34,99 m e azimute plano 3°15’38” 
até o marco M-922, de coordenada N = 9.759.241,07m e E = 280.650,62m; 
49,53 m e azimute plano 7°36’41” até o marco M-923, de coordenada N = 
9.759.290,16m e E = 280.657,18m; 48,83 m e azimute plano 14°37’31” 
até o marco M-924, de coordenada N = 9.759.337,41m e E = 280.669,51m; 
0,96 m e azimute plano 13°18’33” até o marco M-925, de coordenada N = 
9.759.338,34m e E = 280.669,73m; 92,00 m e azimute plano 11°53’11” 
até o marco M-926, de coordenada N = 9.759.428,37m e E = 280.688,68m; 
0,65 m e azimute plano 10°37’11” até o marco M-927, de coordenada N = 
9.759.429,01m e E = 280.688,80m; 0,63 m e azimute plano 9°09’44” até 
o marco M-928, de coordenada N = 9.759.429,63m e E = 280.688,90m; 
7,42 m e azimute plano 8°13’03” até o marco M-929, de coordenada N = 
9.759.436,97m e E = 280.689,96m; 33,01 m e azimute plano 8°12’13” até 
o marco M-930, de coordenada N = 9.759.469,64m e E = 280.694,67m; 
0,55 m e azimute plano 7°15’12” até o marco M-931, de coordenada N = 
9.759.470,19m e E = 280.694,74m; 31,79 m e azimute plano 6°37’44” até 
o marco M-932, de coordenada N = 9.759.501,77m e E = 280.698,41m; 
2,04 m e azimute plano 3°38’47” até o marco M-933, de coordenada N = 
9.759.503,81m e E = 280.698,54m; 2,45 m e azimute plano 0°42’06” até 
o marco M-934, de coordenada N = 9.759.506,26m e E = 280.698,57m; 
68,75 m e azimute plano 0°47’00” até o marco M-935, de coordenada N = 
9.759.575,00m e E = 280.699,51m; 0,84 m e azimute plano 359°19’05” 
até o marco M-936, de coordenada N = 9.759.575,84m e E = 280.699,50m; 
93,09 m e azimute plano 357°58’51” até o marco M-937, de coordenada N 
= 9.759.668,87m e E = 280.696,22m; 130,64 m e azimute plano 1°42’23” 
até o marco M-938, de coordenada N = 9.759.799,45m e E = 280.700,11m; 
21,45 m e azimute plano 1°42’35” até o marco M-939, de coordenada N = 
9.759.820,89m e E = 280.700,75m; 25,55 m e azimute plano 4°33’25” até 
o marco M-940, de coordenada N = 9.759.846,36m e E = 280.702,78m; 
64,88 m e azimute plano 4°33’09” até o marco M-941, de coordenada N = 
9.759.911,04m e E = 280.707,93m; 55,58 m e azimute plano 9°57’26” até 
o marco M-942, de coordenada N = 9.759.965,78m e E = 280.717,54m; 
118,22 m e azimute plano 16°52’01” até o marco M-943, de coordenada N 
= 9.760.078,91m e E = 280.751,84m; 62,96 m e azimute plano 19°52’47” 
até o marco M-944, de coordenada N = 9.760.138,12m e E = 280.773,25m; 
67,92 m e azimute plano 19°52’22” até o marco M-945, de coordenada N 
= 9.760.202,00m e E = 280.796,34m; 198,72 m e azimute plano 19°52’42” 
até o marco M-946, de coordenada N = 9.760.388,88m e E = 280.863,91m; 
73,37 m e azimute plano 30°47’03” até o marco M-947, de coordenada N 
= 9.760.451,91m e E = 280.901,46m; 42,19 m e azimute plano 30°45’57” 
até o marco M-948, de coordenada N = 9.760.488,16m e E = 280.923,04m; 
58,58 m e azimute plano 32°12’12” até o marco M-949, de coordenada N 
= 9.760.537,73m e E = 280.954,26m; 96,96 m e azimute plano 32°12’12” 
até o marco M-950, de coordenada N = 9.760.619,77m e E = 281.005,93m; 
42,38 m e azimute plano 35°44’03” até o marco M-951, de coordenada N 
= 9.760.654,17m e E = 281.030,68m; 3,15 m e azimute plano 31°07’10” 
até o marco M-952, de coordenada N = 9.760.656,87m e E = 281.032,31m; 
3,15 m e azimute plano 22°10’21” até o marco M-953, de coordenada N = 
9.760.659,79m e E = 281.033,50m; 3,14 m e azimute plano 13°14’26” até 
o marco M-954, de coordenada N = 9.760.662,85m e E = 281.034,22m; 
30,62 m e azimute plano 8°37’21” até o marco M-955, de coordenada N = 
9.760.693,12m e E = 281.038,81m; 3,01 m e azimute plano 4°23’03” até 
o marco M-956, de coordenada N = 9.760.696,12m e E = 281.039,04m; 
2,53 m e azimute plano 356°22’01” até o marco M-957, de coordenada N 
= 9.760.698,64m e E = 281.038,88m; 21,22 m e azimute plano 352°44’40” 
até o marco M-958, de coordenada N = 9.760.719,69m e E = 281.036,20m; 
0,97 m e azimute plano 351°42’10” até o marco M-959, de coordenada N 
= 9.760.720,65m e E = 281.036,06m; 0,73 m e azimute plano 348°59’47” 
até o marco M-960, de coordenada N = 9.760.721,37m e E = 281.035,92m; 
22,17 m e azimute plano 347°51’49” até o marco M-961, de coordenada N 
= 9.760.743,04m e E = 281.031,26m; 55,62 m e azimute plano 348°04’41” 
até o marco M-962, de coordenada N = 9.760.797,46m e E = 281.019,77m; 
51,18 m e azimute plano 348°04’07” até o marco M-963, de coordenada N 
= 9.760.847,53m e E = 281.009,19m; 32,66 m e azimute plano 348°03’13” 
até o marco M-964, de coordenada N = 9.760.879,48m e E = 281.002,43m; 
15,00 m e azimute plano 348°04’33” até o marco M-965, de coordenada N 
= 9.760.894,16m e E = 280.999,33m; 54,85 m e azimute plano 348°49’31” 
até o marco M-966, de coordenada N = 9.760.947,97m e E = 280.988,70m; 

1,78 m e azimute plano 346°02’30” até o marco M-967, de coordenada N 
= 9.760.949,70m e E = 280.988,27m; 71,28 m e azimute plano 343°42’21” 
até o marco M-968, de coordenada N = 9.761.018,12m e E = 280.968,27m; 
18,40 m e azimute plano 343°40’57” até o marco M-969, de coordenada N 
= 9.761.035,78m e E = 280.963,10m; 1,15 m e azimute plano 339°02’03” 
até o marco M-970, de coordenada N = 9.761.036,85m e E = 280.962,69m; 
1,49 m e azimute plano 340°50’12” até o marco M-971, de coordenada N 
= 9.761.038,26m e E = 280.962,20m; 93,19 m e azimute plano 336°07’50” 
até o marco M-972, de coordenada N = 9.761.123,48m e E = 280.924,49m; 
2,12 m e azimute plano 333°04’20” até o marco M-973, de coordenada N 
= 9.761.125,37m e E = 280.923,53m; 68,73 m e azimute plano 330°01’58” 
até o marco M-974, de coordenada N = 9.761.184,91m e E = 280.889,20m; 
44,08 m e azimute plano 350°00’20” até o marco M-975, de coordenada N 
= 9.761.228,32m e E = 280.881,55m; 24,18 m e azimute plano 358°53’11” 
até o marco M-976, de coordenada N = 9.761.252,50m e E = 280.881,08m; 
31,02 m e azimute plano 17°10’24” até o marco M-977, de coordenada N 
= 9.761.282,14m e E = 280.890,24m; 8,07 m e azimute plano 35°31’16” 
até o marco M-978, de coordenada N = 9.761.288,71m e E = 280.894,93m; 
39,25 m e azimute plano 35°30’01” até o marco M-979, de coordenada N 
= 9.761.320,66m e E = 280.917,72m; 16,70 m e azimute plano 53°28’23” 
até o marco M-980, de coordenada N = 9.761.330,60m e E = 280.931,14m; 
21,41 m e azimute plano 53°30’37” até o marco M-981, de coordenada N 
= 9.761.343,33m e E = 280.948,35m; 31,90 m e azimute plano 65°48’48” 
até o marco M-982, de coordenada N = 9.761.356,40m e E = 280.977,45m; 
31,57 m e azimute plano 70°03’20” até o marco M-983, de coordenada N 
= 9.761.367,17m e E = 281.007,13m; 4,86 m e azimute plano 70°08’52” 
até o marco M-984, de coordenada N = 9.761.368,82m e E = 281.011,70m; 
3,50 m e azimute plano 64°58’24” até o marco M-985, de coordenada N = 
9.761.370,30m e E = 281.014,87m; 3,65 m e azimute plano 54°41’58” até 
o marco M-986, de coordenada N = 9.761.372,41m e E = 281.017,85m; 
27,50 m e azimute plano 49°00’36” até o marco M-987, de coordenada N 
= 9.761.390,45m e E = 281.038,61m; 2,78 m e azimute plano 45°08’45” 
até o marco M-988, de coordenada N = 9.761.392,41m e E = 281.040,58m; 
37,21 m e azimute plano 41°03’20” até o marco M-989, de coordenada N 
= 9.761.420,47m e E = 281.065,02m; 3,67 m e azimute plano 35°07’12” 
até o marco M-990, de coordenada N = 9.761.423,47m e E = 281.067,13m; 
2,64 m e azimute plano 26°16’27” até o marco M-991, de coordenada N = 
9.761.425,84m e E = 281.068,30m; 29,06 m e azimute plano 22°26’05” 
até o marco M-992, de coordenada N = 9.761.452,70m e E = 281.079,39m; 
0,85 m e azimute plano 20°47’39” até o marco M-993, de coordenada N = 
9.761.453,49m e E = 281.079,69m; 2,00 m e azimute plano 17°09’57” até 
o marco M-994, de coordenada N = 9.761.455,40m e E = 281.080,28m; 
29,84 m e azimute plano 14°16’42” até o marco M-995, de coordenada N 
= 9.761.484,32m e E = 281.087,64m; 2,21 m e azimute plano 14°09’44” 
até o marco M-996, de coordenada N = 9.761.486,46m e E = 281.088,18m; 
1,49 m e azimute plano 12°21’45” até o marco M-997, de coordenada N = 
9.761.487,92m e E = 281.088,50m; 2,72 m e azimute plano 6°07’50” até 
o marco M-998, de coordenada N = 9.761.490,62m e E = 281.088,79m; 
40,03 m e azimute plano 2°11’26” até o marco M-999, de coordenada N = 
9.761.530,62m e E = 281.090,32m; 0,77 m e azimute plano 1°29’16” até 
o marco M-1000, de coordenada N = 9.761.531,39m e E = 281.090,34m; 
2,14 m e azimute plano 356°47’26” até o marco M-1001, de coordenada N 
= 9.761.533,53m e E = 281.090,22m; 95,80 m e azimute plano 353°51’07” 
até o marco M-1002, de coordenada N = 9.761.628,78m e E = 
281.079,96m; 42,03 m e azimute plano 353°51’14” até o marco M-1003, 
de coordenada N = 9.761.670,57m e E = 281.075,46m; 104,07 m e 
azimute plano 353°50’58” até o marco M-1004, de coordenada N = 
9.761.774,04m e E = 281.064,31m; 48,47 m e azimute plano 353°51’11” 
até o marco M-1005, de coordenada N = 9.761.822,23m e E = 
281.059,12m; 74,55 m e azimute plano 353°50’51” até o marco M-1006, 
de coordenada N = 9.761.896,35m e E = 281.051,13m; 38,68 m e azimu-
te plano 355°33’05” até o marco M-1007, de coordenada N = 9.761.934,91m 
e E = 281.048,13m; 15,90 m e azimute plano 355°31’36” até o marco 
M-1008, de coordenada N = 9.761.950,76m e E = 281.046,89m; 18,40 m 
e azimute plano 358°45’17” até o marco M-1009, de coordenada N = 
9.761.969,16m e E = 281.046,49m; 5,54 m e azimute plano 358°45’33” 
até o marco M-1010, de coordenada N = 9.761.974,70m e E = 
281.046,37m; 85,44 m e azimute plano 6°08’52” até o marco M-1011, de 
coordenada N = 9.762.059,65m e E = 281.055,52m; 26,45 m e azimute 
plano 12°45’16” até o marco M-1012, de coordenada N = 9.762.085,45m 
e E = 281.061,36m; 16,99 m e azimute plano 12°45’07” até o marco 
M-1013, de coordenada N = 9.762.102,02m e E = 281.065,11m; 19,07 m 
e azimute plano 17°00’36” até o marco M-1014, de coordenada N = 
9.762.120,26m e E = 281.070,69m; 2,45 m e azimute plano 13°28’06” até 
o marco M-1015, de coordenada N = 9.762.122,64m e E = 281.071,26m; 
2,59 m e azimute plano 6°26’17” até o marco M-1016, de coordenada N = 
9.762.125,21m e E = 281.071,55m; 13,92 m e azimute plano 2°33’08” até 
o marco M-1017, de coordenada N = 9.762.139,12m e E = 281.072,17m; 
54,58 m e azimute plano 2°35’01” até o marco M-1018, de coordenada N 
= 9.762.193,64m e E = 281.074,63m; 0,90 m e azimute plano 1°16’23” 
até o marco M-1019, de coordenada N = 9.762.194,54m e E = 
281.074,65m; 1,92 m e azimute plano 357°18’58” até o marco M-1020, de 
coordenada N = 9.762.196,46m e E = 281.074,56m; 39,12 m e azimute 
plano 354°29’57” até o marco M-1021, de coordenada N = 9.762.235,40m 
e E = 281.070,81m; 1,58 m e azimute plano 351°58’22” até o marco 
M-1022, de coordenada N = 9.762.236,96m e E = 281.070,59m; 1,74 m 
e azimute plano 347°43’16” até o marco M-1023, de coordenada N = 
9.762.238,66m e E = 281.070,22m; 13,41 m e azimute plano 344°57’31” 
até o marco M-1024, de coordenada N = 9.762.251,61m e E = 
281.066,74m; 27,72 m e azimute plano 345°00’41” até o marco M-1025, 
de coordenada N = 9.762.278,39m e E = 281.059,57m; 4,08 m e azimute 
plano 344°56’31” até o marco M-1026, de coordenada N = 9.762.282,33m 
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e E = 281.058,51m; 1,74 m e azimute plano 342°36’24” até o marco 
M-1027, de coordenada N = 9.762.283,99m e E = 281.057,99m; 0,62 m 
e azimute plano 339°13’40” até o marco M-1028, de coordenada N = 
9.762.284,57m e E = 281.057,77m; 73,07 m e azimute plano 338°14’16” 
até o marco M-1029, de coordenada N = 9.762.352,43m e E = 
281.030,68m; 2,87 m e azimute plano 333°58’13” até o marco M-1030, de 
coordenada N = 9.762.355,01m e E = 281.029,42m; 1,37 m e azimute 
plano 328°23’33” até o marco M-1031, de coordenada N = 9.762.356,18m 
e E = 281.028,70m; 53,23 m e azimute plano 326°04’27” até o marco 
M-1032, de coordenada N = 9.762.400,35m e E = 280.998,99m; 2,12 m 
e azimute plano 322°51’35” até o marco M-1033, de coordenada N = 
9.762.402,04m e E = 280.997,71m; 2,52 m e azimute plano 316°36’32” 
até o marco M-1034, de coordenada N = 9.762.403,87m e E = 
280.995,98m; 42,29 m e azimute plano 312°46’36” até o marco M-1035, 
de coordenada N = 9.762.432,59m e E = 280.964,94m; 10,00 m e azimu-
te plano 312°46’15” até o marco M-1036, de coordenada N = 9.762.439,38m 
e E = 280.957,60m; 34,38 m e azimute plano 312°46’21” até o marco 
M-1037, de coordenada N = 9.762.462,73m e E = 280.932,36m; 0,86 m 
e azimute plano 311°41’21” até o marco M-1038, de coordenada N = 
9.762.463,30m e E = 280.931,72m; 82,09 m e azimute plano 310°19’16” 
até o marco M-1039, de coordenada N = 9.762.516,42m e E = 
280.869,13m; 3,54 m e azimute plano 304°59’31” até o marco M-1040, de 
coordenada N = 9.762.518,45m e E = 280.866,23m; 2,41 m e azimute 
plano 296°40’18” até o marco M-1041, de coordenada N = 9.762.519,53m 
e E = 280.864,08m; 96,79 m e azimute plano 293°06’58” até o marco 
M-1042, de coordenada N = 9.762.557,53m e E = 280.775,06m; 10,47 m 
e azimute plano 312°38’18” até o marco M-1043, de coordenada N = 
9.762.564,62m e E = 280.767,36m; 44,79 m e azimute plano 312°35’35” 
até o marco M-1044, de coordenada N = 9.762.594,93m e E = 
280.734,39m; 11,45 m e azimute plano 318°55’54” até o marco M-1045, 
de coordenada N = 9.762.603,56m e E = 280.726,87m; 152,66 m e 
azimute plano 318°53’56” até o marco M-1046, de coordenada N = 
9.762.718,60m e E = 280.626,51m; 15,47 m e azimute plano 318°54’17” 
até o marco M-1047, de coordenada N = 9.762.730,26m e E = 
280.616,34m; 35,59 m e azimute plano 318°58’34” até o marco M-1048, 
de coordenada N = 9.762.757,11m e E = 280.592,98m; 120,94 m e 
azimute plano 318°57’47” até o marco M-1049, de coordenada N = 
9.762.848,33m e E = 280.513,58m; 18,57 m e azimute plano 324°33’20” 
até o marco M-1050, de coordenada N = 9.762.863,46m e E = 
280.502,81m; 18,72 m e azimute plano 338°16’21” até o marco M-1051, 
de coordenada N = 9.762.880,85m e E = 280.495,88m; 0,78 m e azimute 
plano 340°38’28” até o marco M-1052, de coordenada N = 9.762.881,59m 
e E = 280.495,62m; 18,27 m e azimute plano 340°32’02” até o marco 
M-1053, de coordenada N = 9.762.898,82m e E = 280.489,53m; 16,76 m 
e azimute plano 356°49’06” até o marco M-1054, de coordenada N = 
9.762.915,55m e E = 280.488,60m; 2,25 m e azimute plano 356°11’09” 
até o marco M-1055, de coordenada N = 9.762.917,80m e E = 
280.488,45m; 19,00 m e azimute plano 356°10’04” até o marco M-1056, 
de coordenada N = 9.762.936,76m e E = 280.487,18m; 82,38 m e azimu-
te plano 13°52’15” até o marco M-1057, de coordenada N = 9.763.016,74m 
e E = 280.506,93m; 34,83 m e azimute plano 14°57’28” até o marco 
M-1058, de coordenada N = 9.763.050,39m e E = 280.515,92m; 38,01 m 
e azimute plano 14°56’21” até o marco M-1059, de coordenada N = 
9.763.087,12m e E = 280.525,72m; 116,71 m e azimute plano 14°57’20” 
até o marco M-1060, de coordenada N = 9.763.199,88m e E = 
280.555,84m; 53,24 m e azimute plano 14°56’41” até o marco M-1061, de 
coordenada N = 9.763.251,32m e E = 280.569,57m; 8,07 m e azimute 
plano 14°55’53” até o marco M-1062, de coordenada N = 9.763.259,12m 
e E = 280.571,65m; 111,99 m e azimute plano 15°53’21” até o marco 
M-1063, de coordenada N = 9.763.366,83m e E = 280.602,31m; 36,69 m 
e azimute plano 15°53’46” até o marco M-1064, de coordenada N = 
9.763.402,12m e E = 280.612,36m; 147,08 m e azimute plano 15°53’12” 
até o marco M-1065, de coordenada N = 9.763.543,58m e E = 
280.652,62m; 28,57 m e azimute plano 15°54’15” até o marco M-1066, de 
coordenada N = 9.763.571,06m e E = 280.660,45m; 10,60 m e azimute 
plano 15°52’16” até o marco M-1067, de coordenada N = 9.763.581,26m 
e E = 280.663,35m; 137,99 m e azimute plano 15°30’06” até o marco 
M-1068, de coordenada N = 9.763.714,23m e E = 280.700,23m; 36,04 m 
e azimute plano 15°29’52” até o marco M-1069, de coordenada N = 
9.763.748,96m e E = 280.709,86m; 88,21 m e azimute plano 15°30’17” 
até o marco M-1070, de coordenada N = 9.763.833,96m e E = 
280.733,44m; 58,76 m e azimute plano 16°00’16” até o marco M-1071, de 
coordenada N = 9.763.890,44m e E = 280.749,64m; 26,24 m e azimute 
plano 15°59’47” até o marco M-1072, de coordenada N = 9.763.915,66m 
e E = 280.756,87m; 15,78 m e azimute plano 16°02’07” até o marco 
M-1073, de coordenada N = 9.763.930,83m e E = 280.761,23m; 83,47 m 
e azimute plano 18°41’28” até o marco M-1074, de coordenada N = 
9.764.009,90m e E = 280.787,98m; 0,44 m e azimute plano 18°26’06” até 
o marco M-1075, de coordenada N = 9.764.010,32m e E = 280.788,12m; 
56,27 m e azimute plano 17°24’16” até o marco M-1076, de coordenada N 
= 9.764.064,01m e E = 280.804,95m; 28,96 m e azimute plano 17°24’09” 
até o marco M-1077, de coordenada N = 9.764.091,64m e E = 
280.813,61m; 113,69 m e azimute plano 17°24’25” até o marco M-1078, 
de coordenada N = 9.764.200,12m e E = 280.847,62m; 36,00 m e azimu-
te plano 19°05’03” até o marco M-1079, de coordenada N = 9.764.234,14m 
e E = 280.859,39m; 37,41 m e azimute plano 19°05’55” até o marco 
M-1080, de coordenada N = 9.764.269,49m e E = 280.871,63m; 139,31 
m e azimute plano 19°05’54” até o marco M-1081, de coordenada N = 
9.764.401,13m e E = 280.917,21m; 8,03 m e azimute plano 18°12’34” até 
o marco M-1082, de coordenada N = 9.764.408,76m e E = 280.919,72m; 
30,99 m e azimute plano 18°14’31” até o marco M-1083, de coordenada N 
= 9.764.438,19m e E = 280.929,42m; 47,14 m e azimute plano 18°14’48” 

até o marco M-1084, de coordenada N = 9.764.482,96m e E = 
280.944,18m; 116,88 m e azimute plano 17°48’54” até o marco M-1085, 
de coordenada N = 9.764.594,24m e E = 280.979,94m; 22,43 m e azimu-
te plano 17°48’46” até o marco M-1086, de coordenada N = 9.764.615,59m 
e E = 280.986,80m; 51,92 m e azimute plano 17°48’37” até o marco 
M-1087, de coordenada N = 9.764.665,02m e E = 281.002,68m; 98,35 m 
e azimute plano 18°59’35” até o marco M-1088, de coordenada N = 
9.764.758,02m e E = 281.034,69m; 43,35 m e azimute plano 18°59’42” 
até o marco M-1089, de coordenada N = 9.764.799,01m e E = 
281.048,80m; 21,78 m e azimute plano 19°00’03” até o marco M-1090, de 
coordenada N = 9.764.819,60m e E = 281.055,89m; 115,74 m e azimute 
plano 19°08’11” até o marco M-1091, de coordenada N = 9.764.928,94m 
e E = 281.093,83m; 35,86 m e azimute plano 19°08’32” até o marco 
M-1092, de coordenada N = 9.764.962,82m e E = 281.105,59m; 19,05 m 
e azimute plano 19°08’53” até o marco M-1093, de coordenada N = 
9.764.980,82m e E = 281.111,84m; 93,32 m e azimute plano 18°26’55” 
até o marco M-1094, de coordenada N = 9.765.069,34m e E = 
281.141,37m; 47,51 m e azimute plano 18°26’33” até o marco M-1095, de 
coordenada N = 9.765.114,41m e E = 281.156,40m; 25,72 m e azimute 
plano 18°26’57” até o marco M-1096, de coordenada N = 9.765.138,81m 
e E = 281.164,54m; 2,63 m e azimute plano 18°21’58” até o marco 
M-1097, de coordenada N = 9.765.141,31m e E = 281.165,37m; 159,08 
m e azimute plano 18°26’55” até o marco M-1098, de coordenada N = 
9.765.292,21m e E = 281.215,71m; 34,49 m e azimute plano 18°26’25” 
até o marco M-1099, de coordenada N = 9.765.324,93m e E = 
281.226,62m; 115,02 m e azimute plano 18°26’40” até o marco M-1100, 
de coordenada N = 9.765.434,04m e E = 281.263,01m; 20,82 m e azimu-
te plano 18°27’08” até o marco M-1101, de coordenada N = 9.765.453,79m 
e E = 281.269,60m; 88,38 m e azimute plano 18°22’32” até o marco 
M-1102, de coordenada N = 9.765.537,66m e E = 281.297,46m; 40,11 m 
e azimute plano 18°22’02” até o marco M-1103, de coordenada N = 
9.765.575,73m e E = 281.310,10m; 77,38 m e azimute plano 18°22’18” 
até o marco M-1104, de coordenada N = 9.765.649,17m e E = 
281.334,49m; 161,91 m e azimute plano 18°13’49” até o marco M-1105, 
de coordenada N = 9.765.802,95m e E = 281.385,14m; 0,83 m e azimute 
plano 16°53’55” até o marco M-1106, de coordenada N = 9.765.803,74m 
e E = 281.385,38m; 40,50 m e azimute plano 15°51’43” até o marco 
M-1107, de coordenada N = 9.765.842,70m e E = 281.396,45m; 3,04 m 
e azimute plano 11°34’07” até o marco M-1108, de coordenada N = 
9.765.845,68m e E = 281.397,06m; 3,03 m e azimute plano 2°38’44” até 
o marco M-1109, de coordenada N = 9.765.848,71m e E = 281.397,20m; 
3,04 m e azimute plano 354°08’21” até o marco M-1110, de coordenada N 
= 9.765.851,73m e E = 281.396,89m; 20,45 m e azimute plano 349°25’55” 
até o marco M-1111, de coordenada N = 9.765.871,83m e E = 
281.393,14m; 3,29 m e azimute plano 344°39’11” até o marco M-1112, de 
coordenada N = 9.765.875,00m e E = 281.392,27m; 0,90 m e azimute 
plano 339°08’44” até o marco M-1113, de coordenada N = 9.765.875,84m 
e E = 281.391,95m; 29,06 m e azimute plano 337°24’54” até o marco 
M-1114, de coordenada N = 9.765.902,67m e E = 281.380,79m; 3,38 m 
e azimute plano 332°31’32” até o marco M-1115, de coordenada N = 
9.765.905,67m e E = 281.379,23m; 3,39 m e azimute plano 323°01’44” 
até o marco M-1116, de coordenada N = 9.765.908,38m e E = 
281.377,19m; 20,97 m e azimute plano 317°57’29” até o marco M-1117, 
de coordenada N = 9.765.923,95m e E = 281.363,15m; 32,10 m e azimu-
te plano 317°58’47” até o marco M-1118, de coordenada N = 9.765.947,80m 
e E = 281.341,66m; 0,45 m e azimute plano 317°43’35” até o marco 
M-1119, de coordenada N = 9.765.948,13m e E = 281.341,36m; 143,03 
m e azimute plano 316°41’59” até o marco M-1120, de coordenada N = 
9.766.052,22m e E = 281.243,27m; 2,31 m e azimute plano 313°25’24” 
até o marco M-1121, de coordenada N = 9.766.053,81m e E = 
281.241,59m; 82,45 m e azimute plano 310°04’31” até o marco M-1122, 
de coordenada N = 9.766.106,89m e E = 281.178,50m; 1,85 m e azimute 
plano 307°18’14” até o marco M-1123, de coordenada N = 9.766.108,01m 
e E = 281.177,03m; 96,76 m e azimute plano 304°45’45” até o marco 
M-1124, de coordenada N = 9.766.163,18m e E = 281.097,54m; 1,67 m 
e azimute plano 302°15’37” até o marco M-1125, de coordenada N = 
9.766.164,07m e E = 281.096,13m; 11,91 m e azimute plano 299°55’26” 
até o marco M-1126, de coordenada N = 9.766.170,01m e E = 
281.085,81m; 218,62 m e azimute plano 299°55’51” até o marco M-1127, 
de coordenada N = 9.766.279,09m e E = 280.896,35m; 2,99 m e azimute 
plano 295°32’15” até o marco M-1128, de coordenada N = 9.766.280,38m 
e E = 280.893,65m; 112,61 m e azimute plano 291°22’04” até o marco 
M-1129, de coordenada N = 9.766.321,41m e E = 280.788,78m; 1,16 m 
e azimute plano 291°15’02” até o marco M-1130, de coordenada N = 
9.766.321,83m e E = 280.787,70m; 0,48 m e azimute plano 290°41’44” 
até o marco M-1131, de coordenada N = 9.766.322,00m e E = 
280.787,25m; 1,91 m e azimute plano 287°00’53” até o marco M-1132, de 
coordenada N = 9.766.322,56m e E = 280.785,42m; 88,08 m e azimute 
plano 284°31’03” até o marco M-1133, de coordenada N = 9.766.344,64m 
e E = 280.700,15m; 74,96 m e azimute plano 284°30’32” até o marco 
M-1134, de coordenada N = 9.766.363,42m e E = 280.627,58m; 1,60 m 
e azimute plano 282°17’43” até o marco M-1135, de coordenada N = 
9.766.363,76m e E = 280.626,02m; 91,41 m e azimute plano 279°52’13” 
até o marco M-1136, de coordenada N = 9.766.379,43m e E = 
280.535,96m; 2,09 m e azimute plano 276°53’11” até o marco M-1137, de 
coordenada N = 9.766.379,68m e E = 280.533,89m; 105,88 m e azimute 
plano 273°54’37” até o marco M-1138, de coordenada N = 9.766.386,90m 
e E = 280.428,26m; 58,50 m e azimute plano 275°30’11” até o marco 
M-1139, de coordenada N = 9.766.392,51m e E = 280.370,03m; 68,64 m 
e azimute plano 280°05’37” até o marco M-1140, de coordenada N = 
9.766.404,54m e E = 280.302,45m; 56,66 m e azimute plano 292°08’49” 
até o marco M-1141, de coordenada N = 9.766.425,90m e E = 
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280.249,97m; 24,25 m e azimute plano 292°08’37” até o marco M-1142, 
de coordenada N = 9.766.435,04m e E = 280.227,51m; 84,10 m e azimu-
te plano 294°55’54” até o marco M-1143, de coordenada N = 9.766.470,49m 
e E = 280.151,25m; 45,25 m e azimute plano 319°36’27” até o marco 
M-1144, de coordenada N = 9.766.504,95m e E = 280.121,93m; 46,57 m 
e azimute plano 320°16’46” até o marco M-1145, de coordenada N = 
9.766.540,77m e E = 280.092,17m; 52,69 m e azimute plano 326°04’51” 
até o marco M-1146, de coordenada N = 9.766.584,49m e E = 
280.062,77m; 2,12 m e azimute plano 322°51’35” até o marco M-1147, de 
coordenada N = 9.766.586,18m e E = 280.061,49m; 3,57 m e azimute 
plano 314°53’12” até o marco M-1148, de coordenada N = 9.766.588,70m 
e E = 280.058,96m; 59,72 m e azimute plano 322°26’56” até o marco 
M-1149, de coordenada N = 9.766.636,05m e E = 280.022,56m; 24,48 m 
e azimute plano 339°03’18” até o marco M-1150, de coordenada N = 
9.766.658,91m e E = 280.013,81m; 49,54 m e azimute plano 265°19’19” 
até o marco M-1151, de coordenada N = 9.766.654,87m e E = 
279.964,44m; 89,72 m e azimute plano 288°12’17” até o marco M-1152, 
de coordenada N = 9.766.682,90m e E = 279.879,21m; 84,72 m e azimu-
te plano 296°38’37” até o marco M-1153, de coordenada N = 9.766.720,89m 
e E = 279.803,49m; 4,97 m e azimute plano 306°43’53” até o marco 
M-1154, de coordenada N = 9.766.723,86m e E = 279.799,51m; 43,65 m 
e azimute plano 306°47’09” até o marco M-1155, de coordenada N = 
9.766.750,00m e E = 279.764,55m; 1,18 m e azimute plano 303°33’18” 
até o marco M-1156, de coordenada N = 9.766.750,65m e E = 
279.763,57m; 1,07 m e azimute plano 296°33’54” até o marco M-1157, de 
coordenada N = 9.766.751,13m e E = 279.762,61m; 59,95 m e azimute 
plano 293°50’14” até o marco M-1158, de coordenada N = 9.766.775,36m 
e E = 279.707,77m; 1,62 m e azimute plano 289°26’24” até o marco 
M-1159, de coordenada N = 9.766.775,90m e E = 279.706,24m; 1,61 m 
e azimute plano 279°38’15” até o marco M-1160, de coordenada N = 
9.766.776,17m e E = 279.704,65m; 59,96 m e azimute plano 275°18’40” 
até o marco M-1161, de coordenada N = 9.766.781,72m e E = 
279.644,95m; 0,53 m e azimute plano 274°18’58” até o marco M-1162, de 
coordenada N = 9.766.781,76m e E = 279.644,42m; 64,22 m e azimute 
plano 272°16’00” até o marco M-1163, de coordenada N = 9.766.784,30m 
e E = 279.580,25m; 117,13 m e azimute plano 272°16’13” até o marco 
M-1164, de coordenada N = 9.766.788,94m e E = 279.463,21m; 33,84 m 
e azimute plano 285°06’29” até o marco M-1165, de coordenada N = 
9.766.797,76m e E = 279.430,54m; 23,75 m e azimute plano 299°17’46” 
até o marco M-1166, de coordenada N = 9.766.809,38m e E = 
279.409,83m; 87,82 m e azimute plano 325°47’59” até o marco M-1167, 
de coordenada N = 9.766.882,01m e E = 279.360,47m; 107,32 m e 
azimute plano 336°13’03” até o marco M-1168, de coordenada N = 
9.766.980,22m e E = 279.317,19m; 5,98 m e azimute plano 330°51’42” 
até o marco M-1169, de coordenada N = 9.766.985,44m e E = 
279.314,28m; 46,44 m e azimute plano 330°52’07” até o marco M-1170, 
de coordenada N = 9.767.026,01m e E = 279.291,67m; 55,63 m e azimu-
te plano 330°52’06” até o marco M-1171, de coordenada N = 9.767.074,60m 
e E = 279.264,59m; 112,97 m e azimute plano 333°45’33” até o marco 
M-1172, de coordenada N = 9.767.175,93m e E = 279.214,64m; 1,49 m 
e azimute plano 331°32’35” até o marco M-1173, de coordenada N = 
9.767.177,24m e E = 279.213,93m; 14,02 m e azimute plano 329°02’36” 
até o marco M-1174, de coordenada N = 9.767.189,26m e E = 
279.206,72m; 24,80 m e azimute plano 329°00’31” até o marco M-1175, 
de coordenada N = 9.767.210,52m e E = 279.193,95m; 3,15 m e azimute 
plano 324°26’28” até o marco M-1176, de coordenada N = 9.767.213,08m 
e E = 279.192,12m; 2,89 m e azimute plano 315°50’33” até o marco 
M-1177, de coordenada N = 9.767.215,15m e E = 279.190,11m; 102,24 
m e azimute plano 311°42’47” até o marco M-1178, de coordenada N = 
9.767.283,18m e E = 279.113,79m; 13,87 m e azimute plano 311°43’34” 
até o marco M-1179, de coordenada N = 9.767.292,41m e E = 
279.103,44m; 0,60 m e azimute plano 310°17’32” até o marco M-1180, de 
coordenada N = 9.767.292,80m e E = 279.102,98m; 0,47 m e azimute 
plano 309°48’20” até o marco M-1181, de coordenada N = 9.767.293,10m 
e E = 279.102,62m; 94,67 m e azimute plano 308°38’41” até o marco 
M-1182, de coordenada N = 9.767.352,22m e E = 279.028,68m; 1,82 m 
e azimute plano 306°03’02” até o marco M-1183, de coordenada N = 
9.767.353,29m e E = 279.027,21m; 42,20 m e azimute plano 303°27’37” 
até o marco M-1184, de coordenada N = 9.767.376,56m e E = 
278.992,00m; 18,72 m e azimute plano 323°26’54” até o marco M-1185, 
de coordenada N = 9.767.391,60m e E = 278.980,85m; 23,05 m e azimu-
te plano 323°28’05” até o marco M-1186, de coordenada N = 9.767.410,12m 
e E = 278.967,13m; 26,69 m e azimute plano 339°25’35” até o marco 
M-1187, de coordenada N = 9.767.435,11m e E = 278.957,75m; 0,62 m 
e azimute plano 338°22’09” até o marco M-1188, de coordenada N = 
9.767.435,69m e E = 278.957,52m; 1,60 m e azimute plano 337°36’01” 
até o marco M-1189, de coordenada N = 9.767.437,17m e E = 
278.956,91m; 17,16 m e azimute plano 337°39’55” até o marco M-1190, 
de coordenada N = 9.767.453,04m e E = 278.950,39m; 92,88 m e azimu-
te plano 1°47’44” até o marco M-1191, de coordenada N = 9.767.545,87m 
e E = 278.953,30m; 2,28 m e azimute plano 358°44’37” até o marco 
M-1192, de coordenada N = 9.767.548,15m e E = 278.953,25m; 2,27 m 
e azimute plano 351°54’20” até o marco M-1193, de coordenada N = 
9.767.550,40m e E = 278.952,93m; 45,07 m e azimute plano 348°45’09” 
até o marco M-1194, de coordenada N = 9.767.594,60m e E = 
278.944,14m; 2,98 m e azimute plano 344°25’28” até o marco M-1195, de 
coordenada N = 9.767.597,47m e E = 278.943,34m; 1,58 m e azimute 
plano 336°02’15” até o marco M-1196, de coordenada N = 9.767.598,91m 
e E = 278.942,70m; 1,39 m e azimute plano 335°49’43” até o marco 
M-1197, de coordenada N = 9.767.600,18m e E = 278.942,13m; 2,98 m 
e azimute plano 327°29’04” até o marco M-1198, de coordenada N = 
9.767.602,69m e E = 278.940,53m; 30,54 m e azimute plano 323°11’11” 

até o marco M-1199, de coordenada N = 9.767.627,14m e E = 
278.922,23m; 1,05 m e azimute plano 321°35’48” até o marco M-1200, de 
coordenada N = 9.767.627,96m e E = 278.921,58m; 33,07 m e azimute 
plano 320°10’36” até o marco M-1201, de coordenada N = 9.767.653,36m 
e E = 278.900,40m; 71,42 m e azimute plano 326°53’27” até o marco 
M-1202, de coordenada N = 9.767.713,18m e E = 278.861,39m; deste, 
segue pelos limites da Gleba Estadual castanhalzinho, com a seguinte dis-
tância 27,09 m e azimute plano 81°35’41” até o marco M-1203, de coor-
denada N = 9.767.717,14m e E = 278.888,19m; 353,68 m e azimute 
plano 81°36’10” até o marco M-1204, de coordenada N = 9.767.768,79m 
e E = 279.238,08m; 317,08 m e azimute plano 81°36’13” até o marco 
M-1205, de coordenada N = 9.767.815,09m e E = 279.551,76m; 167,49 
m e azimute plano 338°43’35” até o marco M-1206, de coordenada N = 
9.767.971,17m e E = 279.490,99m; 109,53 m e azimute plano 338°43’37” 
até o marco M-1207, de coordenada N = 9.768.073,24m e E = 
279.451,25m; 357,53 m e azimute plano 338°43’35” até o marco M-1208, 
de coordenada N = 9.768.406,41m e E = 279.321,53m; 39,86 m e azimu-
te plano 338°43’38” até o marco M-1209, de coordenada N = 9.768.443,55m 
e E = 279.307,07m; 217,46 m e azimute plano 338°43’34” até o marco 
M-1210, de coordenada N = 9.768.646,19m e E = 279.228,17m; 250,40 
m e azimute plano 338°43’36” até o marco M-1211, de coordenada N = 
9.768.879,53m e E = 279.137,32m; 11,18 m e azimute plano 338°42’44” 
até o marco M-1212, de coordenada N = 9.768.889,95m e E = 
279.133,26m; 26,07 m e azimute plano 264°31’09” até o marco M-1213, 
de coordenada N = 9.768.887,46m e E = 279.107,31m; deste, segue pela 
faixa de domínio da Rodovia Estadual PA-142, com a seguinte distância 
55,88 m e azimute plano 15°01’07” até o marco M-1214, de coordenada N 
= 9.768.941,43m e E = 279.121,79m; 9,42 m e azimute plano 23°19’35” 
até o marco M-1215, de coordenada N = 9.768.950,08m e E = 
279.125,52m; 19,81 m e azimute plano 23°20’34” até o marco M-1216, de 
coordenada N = 9.768.968,27m e E = 279.133,37m; 1,18 m e azimute 
plano 21°58’57” até o marco M-1217, de coordenada N = 9.768.969,36m 
e E = 279.133,81m; 0,79 m e azimute plano 18°26’06” até o marco 
M-1218, de coordenada N = 9.768.970,11m e E = 279.134,06m; 45,79 m 
e azimute plano 17°43’22” até o marco M-1219, de coordenada N = 
9.769.013,73m e E = 279.148,00m; 11,23 m e azimute plano 28°27’35” 
até o marco M-1220, de coordenada N = 9.769.023,60m e E = 
279.153,35m; 1,21 m e azimute plano 28°02’41” até o marco M-1221, de 
coordenada N = 9.769.024,67m e E = 279.153,92m; 38,73 m e azimute 
plano 28°27’51” até o marco M-1222, de coordenada N = 9.769.058,72m 
e E = 279.172,38m; 40,35 m e azimute plano 41°57’24” até o marco 
M-1223, de coordenada N = 9.769.088,73m e E = 279.199,36m; 13,71 m 
e azimute plano 40°48’03” até o marco M-1224, de coordenada N = 
9.769.099,11m e E = 279.208,32m; 24,04 m e azimute plano 40°50’02” 
até o marco M-1225, de coordenada N = 9.769.117,30m e E = 
279.224,04m; 3,41 m e azimute plano 35°27’35” até o marco M-1226, de 
coordenada N = 9.769.120,08m e E = 279.226,02m; 18,11 m e azimute 
plano 30°36’01” até o marco M-1227, de coordenada N = 9.769.135,67m 
e E = 279.235,24m; 41,67 m e azimute plano 30°36’53” até o marco 
M-1228, de coordenada N = 9.769.171,53m e E = 279.256,46m; 3,27 m 
e azimute plano 25°32’46” até o marco M-1229, de coordenada N = 
9.769.174,48m e E = 279.257,87m; 68,52 m e azimute plano 20°55’27” 
até o marco M-1230, de coordenada N = 9.769.238,48m e E = 
279.282,34m; 3,10 m e azimute plano 15°55’12” até o marco M-1231, de 
coordenada N = 9.769.241,46m e E = 279.283,19m; 48,78 m e azimute 
plano 11°33’56” até o marco M-1232, de coordenada N = 9.769.289,25m 
e E = 279.292,97m; 36,53 m e azimute plano 11°34’28” até o marco 
M-1233, de coordenada N = 9.769.325,04m e E = 279.300,30m; 0,71 m 
e azimute plano 10°31’15” até o marco M-1234, de coordenada N = 
9.769.325,74m e E = 279.300,43m; 58,81 m e azimute plano 9°01’13” até 
o marco M-1235, de coordenada N = 9.769.383,82m e E = 279.309,65m; 
2,68 m e azimute plano 5°08’11” até o marco M-1236, de coordenada N = 
9.769.386,49m e E = 279.309,89m; 80,28 m e azimute plano 1°20’56” até 
o marco M-1237, de coordenada N = 9.769.466,75m e E = 279.311,78m; 
0,47 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-1238, de coordenada N = 
9.769.467,22m e E = 279.311,78m; 1,05 m e azimute plano 358°21’48” 
até o marco M-1239, de coordenada N = 9.769.468,27m e E = 
279.311,75m; 45,81 m e azimute plano 357°01’19” até o marco M-1240, 
de coordenada N = 9.769.514,02m e E = 279.309,37m; 4,86 m e azimute 
plano 356°55’53” até o marco M-1241, de coordenada N = 9.769.518,87m 
e E = 279.309,11m; 90,58 m e azimute plano 4°51’28” até o marco 
M-1242, de coordenada N = 9.769.609,12m e E = 279.316,78m; 23,50 m 
e azimute plano 7°42’09” até o marco M-1243, de coordenada N = 
9.769.632,41m e E = 279.319,93m; 122,75 m e azimute plano 7°42’23” 
até o marco M-1244, de coordenada N = 9.769.754,05m e E = 
279.336,39m; 2,12 m e azimute plano 4°36’23” até o marco M-1245, de 
coordenada N = 9.769.756,16m e E = 279.336,56m; 87,54 m e azimute 
plano 1°39’46” até o marco M-1246, de coordenada N = 9.769.843,66m e 
E = 279.339,10m; 0,59 m e azimute plano 0°58’16” até o marco M-1247, 
de coordenada N = 9.769.844,25m e E = 279.339,11m; 69,45 m e azimu-
te plano 359°55’33” até o marco M-1248, de coordenada N = 9.769.913,70m 
e E = 279.339,02m; 12,73 m e azimute plano 12°56’02” até o marco 
M-1249, de coordenada N = 9.769.926,11m e E = 279.341,87m; 32,86 m 
e azimute plano 12°56’28” até o marco M-1250, de coordenada N = 
9.769.958,14m e E = 279.349,23m; 43,60 m e azimute plano 24°49’52” 
até o marco M-1251, de coordenada N = 9.769.997,71m e E = 
279.367,54m; 55,96 m e azimute plano 33°14’49” até o marco M-1252, de 
coordenada N = 9.770.044,51m e E = 279.398,22m; 38,19 m e azimute 
plano 33°14’11” até o marco M-1253, de coordenada N = 9.770.076,45m 
e E = 279.419,15m; 70,44 m e azimute plano 44°41’01” até o marco 
M-1254, de coordenada N = 9.770.126,53m e E = 279.468,68m; 315,08 
m e azimute plano 44°40’47” até o marco M-1255, de coordenada N = 
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9.770.350,57m e E = 279.690,23m; 120,82 m e azimute plano 44°41’05” 
até o marco M-1256, de coordenada N = 9.770.436,47m e E = 
279.775,19m; 70,21 m e azimute plano 46°14’27” até o marco M-1257, de 
coordenada N = 9.770.485,03m e E = 279.825,90m; 0,94 m e azimute 
plano 44°34’09” até o marco M-1258, de coordenada N = 9.770.485,70m 
e E = 279.826,56m; 68,15 m e azimute plano 43°31’53” até o marco 
M-1259, de coordenada N = 9.770.535,11m e E = 279.873,50m; 1,23 m 
e azimute plano 41°42’39” até o marco M-1260, de coordenada N = 
9.770.536,03m e E = 279.874,32m; 1,85 m e azimute plano 37°18’14” até 
o marco M-1261, de coordenada N = 9.770.537,50m e E = 279.875,44m; 
5,39 m e azimute plano 34°43’19” até o marco M-1262, de coordenada N 
= 9.770.541,93m e E = 279.878,51m; 17,84 m e azimute plano 34°40’44” 
até o marco M-1263, de coordenada N = 9.770.556,60m e E = 
279.888,66m; 1,70 m e azimute plano 32°00’19” até o marco M-1264, de 
coordenada N = 9.770.558,04m e E = 279.889,56m; 22,78 m e azimute 
plano 29°38’53” até o marco M-1265, de coordenada N = 9.770.577,84m 
e E = 279.900,83m; 2,46 m e azimute plano 26°02’39” até o marco 
M-1266, de coordenada N = 9.770.580,05m e E = 279.901,91m; 29,23 m 
e azimute plano 22°33’18” até o marco M-1267, de coordenada N = 
9.770.607,04m e E = 279.913,12m; 2,49 m e azimute plano 19°01’05” até 
o marco M-1268, de coordenada N = 9.770.609,39m e E = 279.913,93m; 
2,49 m e azimute plano 12°01’50” até o marco M-1269, de coordenada N 
= 9.770.611,83m e E = 279.914,45m; 2,48 m e azimute plano 4°37’45” 
até o marco M-1270, de coordenada N = 9.770.614,30m e E = 
279.914,65m; 25,39 m e azimute plano 1°10’25” até o marco M-1271, de 
coordenada N = 9.770.639,68m e E = 279.915,17m; 5,09 m e azimute 
plano 1°14’17” até o marco M-1272, de coordenada N = 9.770.644,77m e 
E = 279.915,28m; 3,49 m e azimute plano 355°33’49” até o marco 
M-1273, de coordenada N = 9.770.648,25m e E = 279.915,01m; 36,78 m 
e azimute plano 350°34’43” até o marco M-1274, de coordenada N = 
9.770.684,53m e E = 279.908,99m; 3,59 m e azimute plano 345°09’03” 
até o marco M-1275, de coordenada N = 9.770.688,00m e E = 
279.908,07m; 0,66 m e azimute plano 339°38’48” até o marco M-1276, de 
coordenada N = 9.770.688,62m e E = 279.907,84m; 73,00 m e azimute 
plano 338°05’53” até o marco M-1277, de coordenada N = 9.770.756,35m 
e E = 279.880,61m; 2,88 m e azimute plano 333°52’45” até o marco 
M-1278, de coordenada N = 9.770.758,94m e E = 279.879,34m; 94,55 m 
e azimute plano 329°38’17” até o marco M-1279, de coordenada N = 
9.770.840,52m e E = 279.831,55m; 1,59 m e azimute plano 327°18’29” 
até o marco M-1280, de coordenada N = 9.770.841,86m e E = 
279.830,69m; 73,10 m e azimute plano 325°04’22” até o marco M-1281, 
de coordenada N = 9.770.901,79m e E = 279.788,84m; 135,96 m e 
azimute plano 324°19’13” até o marco M-1282, de coordenada N = 
9.771.012,23m e E = 279.709,54m; 19,27 m e azimute plano 324°18’49” 
até o marco M-1283, de coordenada N = 9.771.027,88m e E = 
279.698,30m; 125,34 m e azimute plano 324°19’17” até o marco M-1284, 
de coordenada N = 9.771.129,69m e E = 279.625,20m; 107,76 m e 
azimute plano 326°22’08” até o marco M-1285, de coordenada N = 
9.771.219,41m e E = 279.565,52m; 35,75 m e azimute plano 331°10’10” 
até o marco M-1286, de coordenada N = 9.771.250,73m e E = 
279.548,28m; 24,72 m e azimute plano 357°35’20” até o marco M-1287, 
de coordenada N = 9.771.275,43m e E = 279.547,24m; 28,01 m e azimu-
te plano 13°45’13” até o marco M-1288, de coordenada N = 9.771.302,64m 
e E = 279.553,90m; 27,37 m e azimute plano 27°10’25” até o marco 
M-1289, de coordenada N = 9.771.326,99m e E = 279.566,40m; 42,39 m 
e azimute plano 39°09’36” até o marco M-1290, de coordenada N = 
9.771.359,86m e E = 279.593,17m; 43,87 m e azimute plano 42°04’49” 
até o marco M-1291, de coordenada N = 9.771.392,42m e E = 
279.622,57m; 0,73 m e azimute plano 41°06’44” até o marco M-1292, de 
coordenada N = 9.771.392,97m e E = 279.623,05m; 0,87 m e azimute 
plano 38°27’13” até o marco M-1293, de coordenada N = 9.771.393,65m 
e E = 279.623,59m; 56,45 m e azimute plano 37°30’26” até o marco 
M-1294, de coordenada N = 9.771.438,43m e E = 279.657,96m; 2,61 m 
e azimute plano 33°45’03” até o marco M-1295, de coordenada N = 
9.771.440,60m e E = 279.659,41m; 1,95 m e azimute plano 27°13’25” até 
o marco M-1296, de coordenada N = 9.771.442,33m e E = 279.660,30m; 
15,09 m e azimute plano 24°25’30” até o marco M-1297, de coordenada N 
= 9.771.456,07m e E = 279.666,54m; 39,14 m e azimute plano 24°27’00” 
até o marco M-1298, de coordenada N = 9.771.491,70m e E = 
279.682,74m; 1,25 m e azimute plano 22°39’19” até o marco M-1299, de 
coordenada N = 9.771.492,85m e E = 279.683,22m; 27,18 m e azimute 
plano 20°51’43” até o marco M-1300, de coordenada N = 9.771.518,25m 
e E = 279.692,90m; 192,98 m e azimute plano 20°51’39” até o marco 
M-1301, de coordenada N = 9.771.698,58m e E = 279.761,62m; 175,20 
m e azimute plano 22°41’21” até o marco M-1302, de coordenada N = 
9.771.860,22m e E = 279.829,20m; 134,86 m e azimute plano 22°41’23” 
até o marco M-1303, de coordenada N = 9.771.984,64m e E = 
279.881,22m; 24,95 m e azimute plano 22°40’48” até o marco M-1304, de 
coordenada N = 9.772.007,66m e E = 279.890,84m; 0,85 m e azimute 
plano 21°25’31” até o marco M-1305, de coordenada N = 9.772.008,45m 
e E = 279.891,15m; 53,37 m e azimute plano 20°16’06” até o marco 
M-1306, de coordenada N = 9.772.058,52m e E = 279.909,64m; 3,53 m 
e azimute plano 15°05’55” até o marco M-1307, de coordenada N = 
9.772.061,93m e E = 279.910,56m; 2,82 m e azimute plano 5°53’32” até 
o marco M-1308, de coordenada N = 9.772.064,74m e E = 279.910,85m; 
57,93 m e azimute plano 1°53’57” até o marco M-1309, de coordenada N 
= 9.772.122,64m e E = 279.912,77m; 2,67 m e azimute plano 357°51’18” 
até o marco M-1310, de coordenada N = 9.772.125,31m e E = 
279.912,67m; 2,68 m e azimute plano 350°32’16” até o marco M-1311, de 
coordenada N = 9.772.127,95m e E = 279.912,23m; 88,60 m e azimute 
plano 346°32’05” até o marco M-1312, de coordenada N = 9.772.214,11m 
e E = 279.891,60m; 2,29 m e azimute plano 343°13’44” até o marco 

M-1313, de coordenada N = 9.772.216,30m e E = 279.890,94m; 1,03 m 
e azimute plano 338°55’21” até o marco M-1314, de coordenada N = 
9.772.217,26m e E = 279.890,57m; 102,23 m e azimute plano 337°02’21” 
até o marco M-1315, de coordenada N = 9.772.311,39m e E = 
279.850,69m; 5,71 m e azimute plano 336°29’08” até o marco M-1316, de 
coordenada N = 9.772.316,63m e E = 279.848,41m; 51,61 m e azimute 
plano 336°24’54” até o marco M-1317, de coordenada N = 9.772.363,93m 
e E = 279.827,76m; 133,48 m e azimute plano 336°25’24” até o marco 
M-1318, de coordenada N = 9.772.486,27m e E = 279.774,37m; 231,40 
m e azimute plano 337°14’53” até o marco M-1319, de coordenada N = 
9.772.699,66m e E = 279.684,88m; 50,45 m e azimute plano 338°24’49” 
até o marco M-1320, de coordenada N = 9.772.746,57m e E = 
279.666,32m; 60,60 m e azimute plano 338°24’33” até o marco M-1321, 
de coordenada N = 9.772.802,92m e E = 279.644,02m; 182,89 m e 
azimute plano 338°24’54” até o marco M-1322, de coordenada N = 
9.772.972,98m e E = 279.576,74m; 249,04 m e azimute plano 338°40’34” 
até o marco M-1323, de coordenada N = 9.773.204,97m e E = 
279.486,18m; 33,82 m e azimute plano 338°40’14” até o marco M-1324, 
de coordenada N = 9.773.236,47m e E = 279.473,88m; 43,96 m e azimu-
te plano 338°40’14” até o marco M-1325, de coordenada N = 9.773.277,42m 
e E = 279.457,89m; 316,43 m e azimute plano 338°35’11” até o marco 
M-1326, de coordenada N = 9.773.572,01m e E = 279.342,36m; 66,80 m 
e azimute plano 338°42’18” até o marco M-1327, de coordenada N = 
9.773.634,25m e E = 279.318,10m; 82,95 m e azimute plano 338°42’33” 
até o marco M-1328, de coordenada N = 9.773.711,54m e E = 
279.287,98m; 243,35 m e azimute plano 338°42’14” até o marco M-1329, 
de coordenada N = 9.773.938,27m e E = 279.199,60m; 0,59 m e azimute 
plano 338°11’55” até o marco M-1330, de coordenada N = 9.773.938,82m 
e E = 279.199,38m; 69,39 m e azimute plano 337°00’03” até o marco 
M-1331, de coordenada N = 9.774.002,69m e E = 279.172,27m; 105,48 
m e azimute plano 337°00’12” até o marco M-1332, de coordenada N = 
9.774.099,79m e E = 279.131,06m; 30,90 m e azimute plano 337°52’05” 
até o marco M-1333, de coordenada N = 9.774.128,41m e E = 
279.119,42m; 282,71 m e azimute plano 337°52’27” até o marco M-1334, 
de coordenada N = 9.774.390,30m e E = 279.012,94m; 39,98 m e azimu-
te plano 337°52’26” até o marco M-1335, de coordenada N = 9.774.427,34m 
e E = 278.997,88m; 74,68 m e azimute plano 337°53’22” até o marco 
M-1336, de coordenada N = 9.774.496,53m e E = 278.969,77m; 400,12 
m e azimute plano 337°53’06” até o marco M-1337, de coordenada N = 
9.774.867,21m e E = 278.819,14m; 27,29 m e azimute plano 337°53’26” 
até o marco M-1338, de coordenada N = 9.774.892,49m e E = 
278.808,87m; 35,10 m e azimute plano 342°22’13” até o marco M-1339, 
de coordenada N = 9.774.925,94m e E = 278.798,24m; 102,77 m e 
azimute plano 342°22’27” até o marco M-1340, de coordenada N = 
9.775.023,89m e E = 278.767,12m; 110,58 m e azimute plano 341°33’54” 
até o marco M-1341, de coordenada N = 9.775.128,80m e E = 
278.732,15m; 0,55 m e azimute plano 340°54’23” até o marco M-1342, de 
coordenada N = 9.775.129,32m e E = 278.731,97m; 1,16 m e azimute 
plano 338°17’24” até o marco M-1343, de coordenada N = 9.775.130,40m 
e E = 278.731,54m; 92,42 m e azimute plano 336°39’50” até o marco 
M-1344, de coordenada N = 9.775.215,26m e E = 278.694,93m; 114,03 
m e azimute plano 337°06’41” até o marco M-1345, de coordenada N = 
9.775.320,31m e E = 278.650,58m; 28,64 m e azimute plano 337°07’57” 
até o marco M-1346, de coordenada N = 9.775.346,70m e E = 
278.639,45m; 4,72 m e azimute plano 337°50’16” até o marco M-1347, de 
coordenada N = 9.775.351,07m e E = 278.637,67m; 75,86 m e azimute 
plano 337°51’03” até o marco M-1348, de coordenada N = 9.775.421,33m 
e E = 278.609,07m; 0,90 m e azimute plano 336°17’50” até o marco 
M-1349, de coordenada N = 9.775.422,15m e E = 278.608,71m; 119,50 
m e azimute plano 335°16’15” até o marco M-1350, de coordenada N = 
9.775.530,69m e E = 278.558,72m; 71,31 m e azimute plano 339°04’28” 
até o marco M-1351, de coordenada N = 9.775.597,30m e E = 
278.533,25m; 95,23 m e azimute plano 340°33’24” até o marco M-1352, 
de coordenada N = 9.775.687,10m e E = 278.501,55m; 0,91 m e azimute 
plano 339°22’12” até o marco M-1353, de coordenada N = 9.775.687,95m 
e E = 278.501,23m; 70,23 m e azimute plano 337°40’17” até o marco 
M-1354, de coordenada N = 9.775.752,91m e E = 278.474,55m; 9,41 m 
e azimute plano 337°37’59” até o marco M-1355, de coordenada N = 
9.775.761,61m e E = 278.470,97m; 39,35 m e azimute plano 340°19’18” 
até o marco M-1356, de coordenada N = 9.775.798,66m e E = 
278.457,72m; 56,48 m e azimute plano 340°19’13” até o marco M-1357, 
de coordenada N = 9.775.851,84m e E = 278.438,70m; 0,51 m e azimute 
plano 339°26’38” até o marco M-1358, de coordenada N = 9.775.852,32m 
e E = 278.438,52m; 54,46 m e azimute plano 338°42’45” até o marco 
M-1359, de coordenada N = 9.775.903,06m e E = 278.418,75m; 0,20 m 
e azimute plano 339°46’31” até o marco M-1360, de coordenada N = 
9.775.903,25m e E = 278.418,68m; 1,69 m e azimute plano 336°18’45” 
até o marco M-1361, de coordenada N = 9.775.904,80m e E = 
278.418,00m; 40,11 m e azimute plano 333°50’38” até o marco M-1362, 
de coordenada N = 9.775.940,80m e E = 278.400,32m; 28,33 m e azimu-
te plano 336°17’39” até o marco M-1363, de coordenada N = 9.775.966,74m 
e E = 278.388,93m; 30,42 m e azimute plano 341°12’28” até o marco 
M-1364, de coordenada N = 9.775.995,54m e E = 278.379,13m; 12,87 m 
e azimute plano 350°09’25” até o marco M-1365, de coordenada N = 
9.776.008,22m e E = 278.376,93m; 16,50 m e azimute plano 355°53’58” 
até o marco M-1366, de coordenada N = 9.776.024,68m e E = 
278.375,75m; 16,85 m e azimute plano 1°58’21” até o marco M-1367, de 
coordenada N = 9.776.041,52m e E = 278.376,33m; 37,79 m e azimute 
plano 9°18’19” até o marco M-1368, de coordenada N = 9.776.078,81m e 
E = 278.382,44m; 62,58 m e azimute plano 19°43’55” até o marco 
M-1369, de coordenada N = 9.776.137,72m e E = 278.403,57m; 122,28 
m e azimute plano 21°06’38” até o marco M-1370, de coordenada N = 
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9.776.251,79m e E = 278.447,61m; 7,02 m e azimute plano 21°07’10” até 
o marco M-1371, de coordenada N = 9.776.258,34m e E = 278.450,14m; 
20,15 m e azimute plano 21°05’19” m até o marco M-001, ponto inicial da 
descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, a partir, de coordenada N m e E m, e encontram-se 
representadas no Sistema U T M, 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 U T M.
II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente matriculadas no Cartório de Registro de Imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao Cartório de Registro de Imóveis 
da comarca de Garrafão do Norte.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 775446

.

.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato do terMo de aPostiLaMeNto Nº: 01/2022 - 
coNtrato Nº: 14/2021

coNTraTaNTE: iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa cNPJ: 
05.089.495/0001-90
coNTraTado:  iT ProTEcT rEPrES. E coNSUlToria EM iNfor. EirEli- 
cNPJ: 23.378.923/0001-87
ENdErEÇo:  av. Santos dumont, 1510, salas 1305 e 1306, Bairro: aldeota 
- cEP:60150161-fortaleza/cE
ProcESSo: 2021/575914-PaE
oBJETo: contratação de serviços de Solução de Proteção e auditoria do 
Uso de credenciais.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal:  lEi 8.666/93
JUSTificaTiVa: aditação de dotação orçamentária para o objeto contratado.
EXErcÍcio: 2022 - aÇÃo: 273.588 – ProJETo aTiVidadE: 
21.126.1508.8238
NaTUrEZa dE dESPESa: 339040 - foNTE: 0301/0661- P.i.: 412.000.8238c
Ficam ratificadas as demais cláusulas contratuais não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
daTa da aSSiNaTUra: 22/03/2022-ordENador: BrUNo YoHEiJi KoNo 
raMoS - Presidente

Protocolo: 776019

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 701/2022
objetivo: Para representar o iTErPa em acará, para evento de entrega 
de títulos.
Período: 24 /03/2022  (0,5) diárias
Servidores:
-5719.0493/1- Bruno Yoheiji Kono ramos (Presidente)
-5719.3374/1- fábio conceição Neves Gomes (Motorista)
ordENador: flávio ricardo albuquerque azevedo 
resp. p/ Presidência

Protocolo: 775653

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 04/2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE PEQUENoS aNiMaiS E raÇÕES.
Valor global total r$ 3.433.500,00 (três milhões quatrocentos e trinta e 
três mil quinhentos reais).
data de assinatura: 18/03/2022
Vigência: 18/03/2022 a 18/03/2023
Programa de Trabalho: 04608149187150000
Natureza da despesa: 449052
fonte: 0301000000
Plano interno: 2070008715E
contratada: EMPrESa laNoa coMErcio E SErViÇoS lTda, inscrita no 
cNPJ sob o nº 21.139.345/0001-09, avenida Tavares Bastos n°125, Belém 
Pará, cEP: 66613-015.
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo – NGPr.

Protocolo: 775729

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 1347/2022: BENE-
ficiário: EloiSa do aMParo rodriGUES do carMo; Matrícula: 
54185747;função: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 e Epidemiologia e Laboratório de Manipulação e Triagem Bio-
lógica (LMTB).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: 775527
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 1371/2022: BENEfici-
ário: roMUlo coElHo PaNToJa ;Matrícula: 80015616/1 ;função:20a-
gricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte:0261 ;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento de serviço de pessoa jurídica para 
atender as necessidades GErÊNcia dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo.
Elemento de despesa/ Valor: 339039/ r$ 4.500,00;Prazo de aplicação (em 
dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia):15.ordenador de despesas: 
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 775783

diÁria
.

Portaria: 1344/2022 objetivo: realizar treinamento em Participar do 
Treinamento que será organizado pela GcorE com o assunto: fiscaliza-
ção em Estabelecimentos e de produtos de uso veterinário utilizados em 
defesa Sanitária animal.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: iTUPiraNGa/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 57223521/ lETi-
cia ElBErT ValVErdE da coSTa (MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS 
/ 22/03/2022 a 24/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 775530
Portaria: 1342/2022 objetivo: Participar da reunião de debate sobre a 
produção e comercialização de produtos da agricultura familiar e agroeco-
lógicos do Ministério Público do Estado do Pará – MPPA.Fundamento Legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa destino: 
SaNTa iZaBEl do Pará/Pa Servidor: 57188614 / HElSoN JoSE da coS-
Ta NaSciMENTo (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 0,5 diária / 11/03/2022 a 
11/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 775522
Portaria: 1338/2022 objetivo: dar aPoio EM aÇoES dE cadaSTro do 
cUlTiVoS aGrÍcolaS No MUNicÍPio.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: aBaETETUBa/Pa destino:  BaiÃo/Pa Servidor: 54193771/ 
EdSoN XaViEr NEVES (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 3,5 diáriaS / 
22/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 775514
Portaria: 1341/2022 objetivo: realizar a inspeção/levantamento de 
pragas na cultura da soja em quatro propriedades localizadas no município.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: TailÂNdia/Pa 
destino: iPiXUNa do Pará/Pa Servidor: rG 6848240/YaNNa KaroliNE 
SaNToS da coSTa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 21/03/2022 a 23/03/2022. ordenador: lU-
cioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 775518
Portaria: 1343/2022 objetivo: realizar treinamento em revendas agro-
pecuárias.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: El-
dorado doS caráJaS/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 57224168/ 
KariNNY fErrEira caMPoS (MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 
22/03/2022 a 24/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 775519
Portaria 1335/2022 objetivo: levantamento de detecção da Mosca da 
carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTa 
iZaBEl do Pará/Pa destino: BENEVidES/Pa Servidor: 54187465/ Marilia 
fErNaNdES dE SoUSa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 0,5 diária / 
23/03/2022 a 23/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 775496
Portaria: 1336/2022 objetivo: dar apoio nas atividades de levantamento de 
detecção da Praga Moniliáse do cacaueiro (Moniliophthora roreri) e de cadas-
tros de Propriedades de cacau, no município.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: alTaMira/Pa destino: aNaPU/Pa Servidor: 54193001/
ricardo da SilVa rodriGUES (TÉcNico aGrÍcola) / 4,5 diáriaS / 
28/03/2022 a 01/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 775499
Portaria: 1339/2022 objetivo: realizar atividades educativas com ca-
deia produtiva para cadastramento, de produtores, propriedades rurais e 
unidades produtivas da cultura do açaí.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: iGaraPÉ-Miri/Pa destino: MoJU/Pa Servidor: 
54186852/Mario SErGio PiNHEiro PaNToJa (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 23/03/2022 a 25/03/2022.ordenador. 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 775500
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Portaria: 1337/2022 objetivo: realizar inspeção em 10 propriedades 
produtoras de soja. Será meia diária por dia, pois o servidor não irá pernoi-
tar no local.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaN-
TarÉM/Pa destino: BElTErra/Pa Servidor: 00010499/cloViS aNToNio 
VillacorTa VaScoNcEloS (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS 
/ 21/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 775506
Portaria: 1340/2022 Objetivo: Realizar inspeção fitossanitária de la-
vouras de soja em 05 propriedades no município.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTaNa do araGUaia/Pa destino: 
cUMarU do NorTE/Pa Servidor: 5898310/ SUElEM MorEira riBEiro 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 28/03/2022 a 01/04/2022.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 775508
Portaria: 1348/2022 objetivo: Por ter realizado atividade de auxílio 
em atendimento à notificação de suspeita de doença nervosa, na pro-
priedade do senhor Vanderlei oliveira dos Santos Sítio agua Branca em 
Ourilândia do Norte a 46 quilômetros da área urbana.Fundamento Legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: oUrilÂNdia do NorTE/Pa destino: 
oUrilÂNdia do NorTE/Pa Servidor: 54187183/ cicEro raMalHo doS 
SaNToS (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 0,5 diária / 28/02/2022 
a 28/02/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 775532
Portaria: 1345/2022 Objetivo: Realizar vistorias nas salas de diagnós-
ticos, repassar orientação técnica aos médicos veterinários habilitados no 
PNcEBT e realizar reunião técnica com os servidores da adEPará.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: 
aBaETETUBa, acará, BUJarU, coNcÓrdia do Pará, MoJU, TailÂN-
dia, ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: 57223380/ GlaUcY doS SaNToS carrEi-
ra (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 7,5 diáriaS / 21/03/2022 a 
28/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 775536
Portaria: 1349/2022 objetivo: Ministrar curso sobre o PNcEBT; realizar 
vistorias nas salas de diagnósticos, repassar orientação técnica aos médicos 
veterinários habilitados no PNcEBT e realizar reunião técnica com os servi-
dores da adEPará.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
BElÉM/Pa destino: MaraBá,NoVa iPiXUNa/Pa Servidor: 5871115/ Mar-
cia BaTiSTa PENNa (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 21/03/2022 a 
25/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 775537
Portaria: 1346/2022 Objetivo: Realizar vistorias nas salas de diagnós-
ticos, repassar orientação técnica aos médicos veterinários habilitados no 
PNcEBT e realizar reunião técnica com os servidores da adEPará.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: 
MaraBá, NoVa iPiXUNa/Pa.Servidor: 54185775/ adriaNo MarcoS dE 
carValHo Vilar (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 
21/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 775543
Portaria: 1350/2022 objetivo: realizar busca a inadimplentes da cam-
panha contra febre aftosa, etapa novembro de 2021 e abertura de cadas-
tro de propriedade rural.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.
origem: rUrÓPoliS/Pa destino: PlacaS/Pa Servidor: 3369869/dilZa 
HElENa oliVEira do carMo (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 
03/03/2022 a 07/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 775540
Portaria:1355/2022 objetivo: realizar inspeção em 10 propriedades 
produtoras de soja. Será meia diária por dia, pois o servidor não irá per-
noitar no local.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: 
SaNTarÉM/Pa destino: BElTErra/Pa.Servidor: 51855641/PaUlo ricar-
do PaiVa alVES (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 21/03/2022 
a 25/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 775556
Portaria: 1352/2022 Objetivo: Auxiliar o FEA na fiscalização móvel na 
rodovia Br-230 E Pa-415 nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: alTaMira/Pa destino: alTaMira,aNaPU,BraSil 
NoVo,MEdicilÂNdia,ViTÓria do XiNGU/Pa Servidor: 5648106/ Gri-
Maldi lUiZ Mafra (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 21/03/2022 a 
25/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 775557
Portaria: 1351/2022 Objetivo: Auxiliar o FEA na fiscalização móvel na 
rodovia Br-230 E Pa-415 nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: alTaMira/Pa destino: alTaMira,aNaPU,BraSil 
NoVo,MEdicilÂNdia,ViTÓria do XiNGU/Pa Servidor: 54197073/ la-
MarcK PaUlo BarroS BEZErra (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS 
/ 21/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 775551
Portaria: 1353/2022 Objetivo: Auxiliar o FEA na fiscalização móvel na 
rodovia Br-230 E Pa-415 nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: alTaMira/Pa destino: alTaMira,aNaPU,Bra-
Sil NoVo,MEdicilÂNdia,ViTÓria do XiNGU/Pa Servidor: 54193001/
ricardo da SilVa rodriGUES (TÉcNico aGrÍcola) / 4,5 diáriaS / 
21/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 775560
Portaria: 1354/2022 objetivo: realizar inspeções fitossanitárias em 
unidades produtivas de soja em 12 propriedades, na safra 2021/2022.fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPiTÃo PoÇo/Pa 
destino: iPiXUNa do Pará,NoVa ESPEraNÇa do Piriá,ParaGoMiNaS/
Pa Servidor: 54187236/ rooSEVElT dE SoUZa olorTEGUi (aGENTE dE 
dEfESa aGroPEcUária) / 5,5 diáriaS / 28/03/2022 a 02/04/2022.or-
denador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 775565

Portaria: 1331/2022 objetivo: acompanhar a equipe técnica da ins-
peção Vegetal da agencia de defesa agropecuário do amapá - diaGro 
em estabelecimentos processadores de derivados da Mandioca.fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: SaNTa 
Maria do Pará, SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa Servidor: 0024996/JoSE 
SEVEriNo doS SaNToS SilVa (ENGENHEiro aGroNoMo) / 2,5 diáriaS 
/ 22/03/2022 a 24/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 775481
Portaria: 1334/2022 objetivo: Participar de reunião técnica para aten-
der convite da equipe da EMaTEr de São João do araguaia para orien-
tar sobre o Selo artesanal Vegetal.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: SÃo doMiNGoS do araGUaia/Pa destino: SÃo JoÃo 
do araGUaia/Pa Servidor: 57189731/ daNiEllY BUSaTo GUiNHaZi (EN-
GENHEiro aGrÔNoMo) / 0,5 diária / 21/03/2022 a 21/03/2022. orde-
nador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 775491
Portaria: 1333/2022 objetivo: auxiliar a fEa, engenheira agrônoma lotada 
na UlSa São domingos do araguaia para orientar sobre o Selo artesanal Ve-
getal.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo doMiNGoS 
do araGUaia/Pa destino: SÃo JoÃo do araGUaia/Pa Servidor: 54188795/ 
fraNciSco aNdrÉ coSTa oliVEira (TÉcNico aGrÍcola) / 0,5 diária / 
21/03/2022 a 21/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 775489
Portaria: 1332/2022 objetivo: acompanhar a equipe técnica da inspe-
ção Vegetal da agencia de defesa agropecuário do amapá - diaGro em 
estabelecimentos processadores de derivados da Mandioca. fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: SaN-
Ta Maria do Pará, SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa Servidor: 8010889/
Mario TaVarES dE PaUla (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 
22/03/2022 a 24/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 775484
Portaria:1356/2022 objetivo: Para realizar o Treinamento in loco ao ser-
vidor local para criação de documento Eletrônico: Passo a passo no P.a.E. 
(Processo administrativo Eletrônico) no Esc. de atendimento do lago Grande 
do curuai - Pa. Pernoite é necessária, pois o servidor não retorna a sede do 
município, por se tratar de uma região de Várzea de difícil acesso e distante da 
sede.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: SaNTarÉM/Pa 
destino: SaNTarÉM/Pa.Servidor: 54196893/SaMUEl SaMPaio MoraiS (aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 2,5 diáriaS / 28/03/2022 a 30/03/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 775577
Portaria: 1370/2022 objetivo: reunião com lideranças, orientações a ser-
vidores da adEPara, situação indígena apyterewa” -ladeira Vermelha.ori-
gem: TUcUMÃ/Pa destino: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa Servidor: 5960560/
roSSllENEY alVES SaMPaio PalHETa (GErENTE rEGioNal) / 4,5 diáriaS 
/ 21/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 775808
Portaria: 1369/2022 objetivo: dar apoio ao Gerente na visita aos es-
critórios com objetivo de reunir com os servidores sobre as novas estraté-
gias para cumprir as metas dos Programas Sanitários.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: XiNGUara/Pa destino: BaNNacH, 
rio Maria/Pa Servidor: 572200106/ aPoliaNa MarQUES SoBral (aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 2,5 diáriaS / 11/04/2022 a 13/04/2022. 
ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 775802
Portaria: 1372/2022 objetivo: acompanhamento de servidores, orienta-
ções quanto a licença saúde e psicossocial nas regionais de Paragominas e 
capitão Poço.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BE-
lÉM/Pa destino: caPiTÃo PoÇo, ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 5962748/ 
MEliSSa MarTiNS BEZErra SilVa (GErENTE da árEa dE GESTÃo dE 
PESSoaS - GaGP) / 4,5 diáriaS / 21/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: 
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 775838
Portaria: 1368/2022 Objetivo: Visita aos escritórios com objetivo de 
reunir com os servidores sobre as novas estratégias para cumprir as metas 
dos Programas Sanitários.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: XiNGUara/Pa destino: BaNNacH, rio Maria/Pa.Servidor: 
5946962/dEUSdEdiTE SEPTiMio raMoS NETo (GErENTE) / 2,5 diáriaS/ 
11/04/2022 a 13/04/2022.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 775775
Portaria: 1364/2022 Objetivo: Realizar a fiscalização no comércio de sementes 
e mudas de vinte estabelecimentos comerciais no município mencionado abaixo, 
a fim de garantir o controle desta atividade comercial, no que tange a rastreabili-
dade e a qualidade destes insumos em território paraense.Fundamento Legal: Lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa destino: TUcUMÃ/
Pa Servidor: 5960829/ PaUlo HENriQUE SoarES SilVa (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 23/03/2022 a 
27/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 775735
Portaria: 1365/2022 objetivo: realizar cadastramento de produtores, pro-
priedades agrícolas. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
oEiraS do Pará/Pa destino: acará/Pa Servidor: 55585764/JoSE lUiS 
MoNTEiro MaGalHaES (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 5,5 diáriaS / 
21/03/2022 a 26/03/2022. ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 775744
Portaria: 1367/2022 objetivo: realizar inspeções fitossanitárias em unidades 
produtivas de soja em 12 propriedades, na safra 2021/2022.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPiTÃo PoÇo/Pa destino: iPiXUNa do 
Pará, NoVa ESPEraNÇa do Piriá, ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 54192707/ 
ENGEl BlaGiTZ cicHoVSKi (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 5,5 diáriaS / 
28/03/2022 a 02/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 775758
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Portaria: 1366/2022 objetivo: realizar cadastramento de produtores, pro-
priedades agrícolas. Justifica o pedido de diárias para o município de origem 
em virtude de serem propriedades distantes e necessário o pernoite no lo-
cal da ação. fundamento legal: lei 5.810/94,art.145/149. origem: acará/
Pa destino: acará/Pa Servidor: 54187139/ENEiaS MarcEliNo dE araUJo 
MarQUES (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 21/03/2022 
a 25/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 775752
Portaria: 1360/2022 objetivo: acompanhar a equipe da SEMaS-Pa, em 
serviços técnicos, referentes à cadeia produtiva da mandioca.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: BraGaN-
Ça, TracUaTEUa/Pa. Servidor: 05861497/ HaMilToN alTaMiro NoNaTo 
da SilVa (GErENTE) / 5,5 diáriaS / 23/03/2022 a 28/03/2022. ordena-
dor: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 775683
Portaria: 1361/2022 objetivo: realizar monitoramento de armadilhas 
da mosca da carambola no município de Santa Maria das Barreiras, distrito 
de casa de Tábua.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
SaNTaNa do araGUaia/Pa destino: SaNTa Maria daS BarrEiraS/Pa 
Servidor: 5898310/ SUElEM MorEira riBEiro (ENGENHEiro aGrÔ-
NoMo) / 0,5 diária / 18/03/2022 a 18/03/2022.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 775708
Portaria: 1363/2022 objetivo: levantamento de detecção da Mosca da 
carambola.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaN-
Ta iZaBEl do Pará/Pa destino: aNaNiNdEUa, MariTUBa, SaNTa Bár-
Bara do Pará/Pa Servidor: 55586095/ JarlEaNE adEodaTa SaMPaio 
SilVa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 21/03/2022 a 
22/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 775728
Portaria: 1362/2022 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 fiS-
cal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 30/03/2022 a 31/03/2022.ordena-
dor: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 775715
Portaria: 1358/2022 objetivo: realizar atividades Vistoria em sala de 
diagnóstico do médico Veterinário no Municípios.Fundamento Legal: Lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa destino: 
iriTUia/Pa Servidor: 5871123/ PEdro ElViS GoMES carValHo (aGENTE 
fiScal aGroPEcUário) / 0,5 diária / 15/03/2022 a 15/03/2022.orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 775626
Portaria: 1357/2022 objetivo: realizar atividades Vistoria em sala de 
diagnóstico do médico Veterinário no Municípios.Fundamento Legal: Lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa destino: 
iriTUia/Pa Servidor: 54180047/roSilaNE SoarES dE Maria SodrE 
(MÉdico VETEriNário) / 0,5 diária / 15/03/2022 a 15/03/2022.orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 775620
Portaria: 1359/2022 Objetivo: Realizar atividades Vigilância epidemioló-
gica, interdição de propriedade, eutanásia e coleta de amostras de sangue 
para foco de a.i.E. em propriedades nos Municípios.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa desti-
no: iriTUia/Pa Servidor: 54180047/roSilaNE SoarES dE Maria SodrE 
(MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 16/03/2022 a 18/03/2022.orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 775630

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0146/2022– 22.03.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, o diretor Técnico PaUlo aUGUSTo loBaTo da SilVa - 
Matrícula nº 5533953/2, para responder pela Presidência da EMaTEr-Pa-
rá, no período de 30/03/2022 a 28/04/2022, em virtude da titular encon-
trar-se em gozo de férias. PaE (2022/318749).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - PrESidENTE

Portaria Nº 0147/2022– 22.03.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 04/04/2022 a 03/05/2022, o EXTENSioNiS-
Ta rUral i – Márcio da SilVa crUZ frEiTaS NaGaiSHi - Matrícula nº 
57175835/1, para responder pela assessoria de desenvolvimento orga-
nizacional/aSdo, em virtude da titular encontrar-se em gozo de férias.
(PaE: 2022/31
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - PrESidENTE

Portaria Nº 0148/2022– 22.03.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 02/03/2022 a 31/03/2022, o EXTENSioNiSTa 
rUral i – fErNaNdo fErrEira dE SoUSa - Matrícula nº 3177793/1, para 
responder pela Chefia do Escritório Local de Acará/ Regional de Tocantins, 
em virtude da titular encontrar-se em gozo de férias.(PaE: 2022/309262).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - PrESidENTE

Portaria Nº 0149/2022– 22.03.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
E X o N E r a r, a contar de 30.03.2022, roSiValdo rodriGUES BarBo-
SA, Matrícula 5947743/ 2, do Cargo de Emprego de Confiança III
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - PrESidENTE

Portaria Nº 0151/2022– 22.03.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
N o M E a r, a contar da data da assinatura do contrato, o assistente de e 
administração – aNdErSoN coSTa doS SaNToS - (Titular)- Matrícula nº 
54196307/1 e a assistente de administração – MariNa Paola fErrEira 
dE PiNa (Suplente)-Matrícula nº 5953686/1, para, na qualidade de fiscais 
do contrato, acompanhar a execução do contrato nº 008/2022, celebrado 
entre a EMaTEr-Pará e TicKET SolUÇÕES HdfGT S-a, constitui objeto 
do presente contrato a contratação de Empresa Especializada na presta-
ção de serviços de administração e gerenciamento informatizado de for-
necimento contínuo e ininterrupto de combustível e agente redutor líquido 
automotivo (arla 32), em rede de postos credenciados integrantes em 
todo o território Nacional para veículo automotores e equipamentos inte-
grante da frota de administração pública do poder Executivo do Estado do 
Pará com utilização de cartão magnético, conforme condições quantidades 
e exigência estabelecida neste contrato, para atender as necessidades da 
Emater Pará. Este contrato será regido pelo disposto na lei nº 8.666/93, 
lei nº 10.520/02, decreto nº 877 e 878, de 31 de março de 2008, no que 
couber a lei federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e demais legisla-
ções aplicáveis ao assunto. PaE (2021/ 279666).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - PrESidENTE

Portaria Nº 0152/2022– 23.03.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
c o l o c a r, a Técnica de recursos Humanos, NiZETE alVES SiMÕES- 
Matrícula nº 2056550/2, à disposição da Prefeitura Municipal de itupiran-
ga, com Ônus para a EMaTEr-Pará, a contar de 01/04/2022 a 30/12/2023, 
conforme Termo de cooperação Técnica nº 003/2021.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - PrESidENTE

Portaria Nº 0153/2022– 23.03.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
r E M a N E J a r, a partir de 28/03/2022 o Extensionista rural i WadiSoN 
da SilVa MaraNHÃo, matrícula N° 57202680/3, do Escritório Local de 
São Félix do Xingu, para exercer suas funções no Escritório Local de Azul 
do Norte, ambos vinculados ao regional de conceição do araguaia
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - PrESidENTE

Portaria Nº 0154/2022– 23.03.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
r E M a N E J a r, a partir de 28/03/2022, o Extensionista rural ii KEME-
SON OLIVEIRA DA SILVA, matrícula N° 5936409/2, do Escritório Local de 
São Félix do Xingu, para exercer suas funções no Escritório Local de Azul 
do Norte, ambos vinculados ao regional de conceição do araguaia.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - PrESidENTE

Portaria Nº 0155/2022– 23.03.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
r E V o G a r, os efeitos da Portaria de nº 0283/2020, que  designou o Ex-
tensionista rural ii GEoVaNNY faracHE Maia - Matrícula nº 54197145/1, 
para exercer a Função Gratificada de Chefe do Escritório Local de Abaete-
tuba/regional de Tocantins, a contar de 01/04/2022.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - PrESidENTE

Portaria Nº 0156/2022– 23.03.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
dESiGNar, o Extensionista rural ii JaNair caMPElo da coSTa - Matrícu-
la nº 54196734/1, para exercer a Função Gratificada de Chefe do Escritório 
local de abaetetuba/regional de Tocantins, a contar de 01/04/2022.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - PrESidENTE

Protocolo: 775987

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº018/2022
BENEficiário: HErloN NoNaTo TEiXEira PErEira; MaT.: 57210197/1; 
fUNÇÃo: Extensionista rural i; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 
0101; oBJ.: Serviços de aTEr/ProaTEr 2022, Subprojeto: fortalecimento 
da Agricultura Familiar através da diversificação da produção. MUNIC.: Ca-
choeira do arari-l; Elemento de despesa: 339030: r$ 1.750,00. PraZo 
dE aPlicaÇÃo: até 60dias a partir da emissão da ordem Bancária E Pra-
ZO DE COMPROVAÇÃO: Até 15 dias após a aplicação; ORD. DE DESPESAS 
UG ilHaS: cÍcEro BaTiSTa SoBriNHo.

Protocolo: 775603
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sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 016/ 2022
BENEficiário (a): JoNaTaS loPES cardoSo filHo / MaTrÍcUla: 
5869889/carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral ii/MUNicÍPio: 
SaNTa lUZia do Pará / oBJETiVo: aTENdEr aS dESPESaS dE PrESTa-
ÇÃo dE SErViÇo dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral Para 
cUMPriMENTo dE METaS doS SUBProJEToS, coNforME ProaTEr 2022 
/ ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE 
dESPESa: 3390-30 = r$ 900,00 /3390-39 = r$ 600,00 / Valor ToTal 
r$ 1.500,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 diaS / coMProVaÇÃo: 15 
diaS / ordENadora dE dESPESaS EM EXErcÍcio: MicHEla criSTiNa 
JacQUES BElarMiNo

Protocolo: 775440
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 017/2022

BENEficiário (a): Maria do carMo da SilVa fiGUEirEdo / MaTrÍ-
cUla: 57175931 / carGo oU fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo 
/ MUNicÍPio: TracUaTEUa-l /oBJETiVo: aTENdEr aS dESPESaS dE 
PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral 
Para cUMPriMENTo dE METaS doS SUBProJEToS, coNforME ProaTEr 
2022 / ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo 
dE dESPESa:3390-30 = r$ 1.000,00 /3390-39 = r$ 500,00/Valor ToTal 
r$ 1.500,00/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 diaS / coMProVaÇÃo: 15 
diaS / ordENadora dE dESPESaS EM EXErcUcUio: MicHEla criSTi-
Na JacQUES BElarMiNo

Protocolo: 775441
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 018/2022

BENEficiário/ JoSÉ aNToNio PESSoa crUZ/ MaTrÍcUla: 3176770 /
carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa  rUral ii / MUNicÍPio: cacHo-
Eira do Piriá-l /oBJETiVo: aTENdEr aS dESPESaS dE PrESTaÇÃo 
dE SErViÇo dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral Para cUM-
PriMENTo dE METaS doS SUBProJEToS, coNforME ProaTEr 2022 / 
ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE 
dESPESa: 3390-30 = r$1.000,00 /3390-39 = r$500,00/ Valor ToTal 
r$ 1.500,00/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 diaS / coMProVaÇÃo: 15 
diaS / ordENadora dE dESPESaS EM EXErcÍcio:MicHEla criSTiNa 
JacQUES BElarMiNo.

Protocolo: 775442
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 019/2022

BENEficiário (a): oSMar oliVEira filHo/ MaTrÍcUla:  57212889 / 
carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral i / MUNicÍPio: ViSEU-l / 
oBJETiVo: aTENdEr aS dESPESaS dE PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE aS-
SiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral Para cUMPriMENTo dE ME-
TaS doS SUBProJEToS, coNforME ProaTEr 2022 / ProGraMa: 1491 
/ ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30 
= r$1,000,00 / 3390-39 = r$500,00 / Valor ToTal r$1.500,00/ PraZo 
Para aPlicaÇÃo: 30 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENadora dE 
dESPESaS EM EXErcÍcio:.MicHEla criSTiNa JacQUES BElarMiNo.

Protocolo: 775443
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 014/2022

BENEficiário (a): JoVEliNo JoSE dE SoUSa iTaPirEMa / MaTrÍcUla: 
541.892-97 / carGo oU fUNÇÃo EXTENSioNiSTa rUral i / MUNicÍPio: 
BoNiTo/ oBJETiVo: aTENdEr aS dESPESaS dE PrESTaÇÃo dE SErVi-
Ço dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral Para cUMPriMENTo 
dE METaS doS SUBProJEToS, coNforME ProaTEr 2022 / ProGraMa: 
1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE dESPESa: 3390-
30 = r$ 700,00 3390-39 = r$ 800,00 / Valor ToTal r$ 1.500,00/ PraZo 
Para aPlicaÇÃo: 30 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENadora 
dE dESPESaS EM EXErcÍcio : MicHEla criSTiNa JacQUES BElarMiNo

Protocolo: 775436
 sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 015/2022

BENEficiário (a): SoNia Maria SaNToS da cUNHa,/ MaTrÍcUla: 
3174913, / carGo oU fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTaÇÃo / MUNicÍ-
Pio: caPaNEMa-r / oBJETiVo: aTENdEr aS dESPESaS dE PrESTaÇÃo 
dE SErViÇo dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral Para cUM-
PriMENTo dE METaS doS SUBProJEToS, coNforME ProaTEr 2022 / 
ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE 
dESPESa: 3390-30 = r$ 1.000,00 / 3390-39 = r$3.000,00 / Valor To-
Tal r$ 4.000,00/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 diaS / coMProVaÇÃo: 15 
diaS / ordENadora dE dESPESaS EM EXErcÍcio: MicHEla criSTiNa 
JacQUES BElarMiNo

Protocolo: 775438
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 010 / 2022

BENEficiário(a):JEffErSoN adriaNo coSTa araUJo /MaTrÍcUla: 
57173839/carGo oU fUNÇÃo:EXTENSioNiSTa rUral i//MUNicÍPio: Pri-
MaVEra - l / oBJETiVo: aTENdEr aS dESPESaS dE PrESTaÇÃo dE SErVi-
Ço dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral Para cUMPriMENTo dE 
METaS doS SUBProJEToS, coNforME ProaTEr 2022 / ProGraMa: 1491 
/ ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30 = r$ 
1.500,00 /3390-39 = r$ 1.000,00 / Valor ToTal r$ 2.500,00 / PraZo Para 
aPlicaÇÃo:30 diaS / coMProVaÇÃo:15 diaS/ordENadora dE dESPE-
SaS EM EXErcico: MicHEla criSTiNa JacQUES BElarMiNo.

Protocolo: 775430
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 011/2022

BENEficiário (a): Mario ciriNo dE frEiTaS: MaTricUla :  3178420 / 
carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral ii / MUNicÍPio: caPaNEMa
-l / oBJETiVo: aTENdEr aS dESPESaS dE PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE 
aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral Para cUMPriMENTo dE ME-
TaS doS SUBProJEToS, coNforME ProaTEr 2022 / ProGraMa: 1491 
/ ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30 
= r$ 800,00 / 3390-39 = r$ 420,00 / Valor ToTal r$ 1.220,00/ PraZo 
Para aPlicaÇÃo: 30 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENadora 
dE dESPESaS EM EXErcÍcio : MicHEla criSTiNa JacQUES BElarMiNo

Protocolo: 775431

sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 012/2022
BENEficiário (a): KariNE dE alMEida Sarraf BEZErra / MaTrÍcU-
la: 57210921 / carGo oU fUNÇÃo: ESTENSioNiSTa rUral i / MUNi-
cÍPio: aUGUSTo corrÊa /oBJETiVo: aTENdEr aS dESPESaS dE PrES-
TaÇÃo dE SErViÇo dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral Para 
cUMPriMENTo dE METaS doS SUBProJEToS, coNforME ProaTEr 2022 
/ ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE 
dESPESa: 3390-30 = r$2.000,00 / 3390-39 = r$ 1.000,00 / Valor To-
Tal r$ 3.000,00/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 diaS / coMProVaÇÃo: 15 
diaS / ordENadora dE dESPESaS EM EXErcÍcio: MicHEla criSTiNa 
JacQUES BElarMiNo

Protocolo: 775432
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 013/ 2022

BENEficiário (a): lEoNardo dEiVid foNSEca dE MiraNda / MaTrÍ-
cUla: 541.962-83/carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral ii//MU-
NicÍPio: BraGaNÇa - l / oBJETiVo: aTENdEr aS dESPESaS dE PrES-
TaÇÃo dE SErViÇo dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral Para 
cUMPriMENTo dE METaS doS SUBProJEToS, coNforME ProaTEr 2022 
/ ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE 
dESPESa: 3390-30 = r$ 1.000,00 /3390-39 = r$ 500,00 /Valor ToTal 
r$1.500,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 diaS / coMProVaÇÃo: 15 
diaS / ordENadora dE dESPESaS EM EXErcÍcio: MicHEla criSTiNa 
JacQUES BElarMiNo

Protocolo: 775433
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº017/2022

BENEficiário: EliElSoN SoarES fariaS; MaT.: 55589483/1; fUNÇÃo: 
Extensionista rural i; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 0101; 
oBJ.: Serviços de aTEr/ProaTEr 2022, Subprojeto: fortalecimento das 
cadeias Produtivas familiares; MUNic.: Marituba-l; Elemento de despe-
sa: 339039: r$ 1.300,00. PraZo dE aPlicaÇÃo: até 60dias a partir da 
emissão da Ordem Bancária E PRAZO DE COMPROVAÇÃO: Até 15 dias após 
a aplicação; ord. dE dESPESaS UG ilHaS: cÍcEro BaTiSTa SoBriNHo.

Protocolo: 775427
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº019/2022

BENEficiário: orlando Sauma lameira; MaT.: 57224440-1; fUNÇÃo: 
Extensionista rural i; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 0101; 
oBJ.: Serviços de aTEr/ProaTEr 2022; MUNic.: Salvaterra- l; ElEM. dE 
dESPESa: 333903096: r$ 2.370,00; PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias da 
emissão da o.B. PraZo dE coMProVaÇÃo: 15 dias; ord. dE dESPESaS: 
cicero Batista Sobrinho.

Protocolo: 775628
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 033/2022:

BENEficiário: WilSoN lEoNardo caSTro rodriGUES; Matrícula: 
55586023; função: Extensionista rural i;  ProGraMa: 1491;ProJETo-a-
TiVidadE: 8711; foNTE: 0101; oBJETiVo: liberação de recurso para 
realização das atividades de aTEr conforme ProaTEr 2022;MUNicÍPio: 
Marapanim; Elemento de despesa: 33903096= r$ 700,00. Prazo para 
aplicação do recurso: 30 dias a partir da emissão da ordem bancária; 
Prazo para Prestação de Contas: 15 dias após aplicação. ORDENADOR DE 
dESPESaS: ricardo SilVa frEirE

Protocolo: 775716
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 034/2022: 

BENEficiário: dJaVaN UliSSEiS dE liMa fariaS; Matrícula: 54186774; 
função: Extensionista rural ii; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 
8711; foNTE: 0101; oBJETiVo: liberação de recurso para realização das 
atividades de aTEr conforme ProaTEr 2022;MUNicÍPio: Maracanã; Ele-
mento de despesa: 33903096= r$ 700,00;Prazo para aplicação do recur-
so: 30 dias a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação 
de Contas: 15 dias após aplicação. ORDENADOR DE DESPESAS: RICARDO 
SilVa frEirE

Protocolo: 775720
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 031/2022: 

BENEficiário: ZÉlia VaNUZa MarQUES; Matrícula: 57212719; função: 
Extensionista rural i; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; 
foNTE: 0101; oBJETiVo: liberação de recurso para realização das ati-
vidades de aTEr conforme ProaTEr 2022;MUNicÍPio: São João da Pon-
ta; Elemento de despesa: 33903096= r$ 700,00. Prazo para aplicação 
do recurso: 30 dias a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para 
Prestação de contas: 15 dias após aplicação. ORDENADOR DE DESPESAS: 
ricardo SilVa frEirE

Protocolo: 775712
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 032/2022:

BENEficiário: HiraN diaS dE araÚJo; Matrícula: 57210196; função: Ex-
tensionista rural ii; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; foNTE: 
0101; oBJETiVo: liberação de recurso para realização das atividades de 
aTEr conforme ProaTEr 2022;MUNicÍPio: curuçá; Elemento de despesa: 
33903096= r$ 700,00. Prazo para aplicação do recurso: 30 dias a partir da 
emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de Contas: 15 dias após 
aplicação. ordENador dE dESPESaS: ricardo SilVa frEirE

Protocolo: 775713
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CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

Portaria
.

Portaria Nº 024/2022
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/Pa, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto dessa Empresa;
e considerando o decreto nº 870 de 04/10/2013 que dispõe sobre a obri-
gatoriedade de designar fiscal para supervisionar, fiscalizar e acompanhar 
a execução de serviços.
rESolVE:
designar os servidores Eduardo Nascimento Gonçalves, matrícula nº 
5423449-2, como fiscal e Guilherme Fernando dos Santos Azevedo, ma-
trícula nº 8094116-2, como suplente de fiscal, da prestação de serviços 
de pequenas reformas da portaria da CEASA/PA, firmado com a empresa 
aGNElo coNSTrUcoES EirEli.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 23 de Março de 2022.
JoSÉ aNToNio Scaff filHo
diretor Presidente da cEaSa/Pa

Protocolo: 775992

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 00486/2022-GaB/seMas, de 22.03.2022
Servidor: rafaEl liMa araÚJo fErrEira
cargo: Técnico em Gestão de Meio ambiente
Matrícula: 57175444/2
i – dESiGNar, o servidor para responder pela coordenadoria de fiscaliza-
ção ambiental - cofiSc, durante o impedimento do titular ToBiaS BraN-
cHEr, matrícula nº 57234497/1, de licença paternidade no período de 
09/03/2022 a 28/03/2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 775467

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 0495/2022 - GaB/seMas 23 de MarÇo de 2022.
objetivo: Participar do curso presencial de aterro sanitário e valorização 
de resíduos.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: São Paulo/SP
Período: 28/03 a 31/03/2022 – 3 e ½ diária.
Servidores:
- 57215834/1 – fErNaNdo MarcoS MoTa PErEira E SilVa – (Téc. em 
Gestão de infraestrutura)
-5952142/1 – GUSTaVo NEVES SilVa – (Téc. em Gestão de Meio ambiente)
- 5911161/4 – roMUlo HENriQUE alVarada fErrEira - (Téc. em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 5960954 – laYSE TEiXEira PiNHEiro - (Téc. em Gestão de Meio ambiente)
- 5954829/1 – lariSSa roBErTa oliVEira caSTro SaNToS – (Enge-
nheira 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: 775447
Portaria Nº 0272/2022 - GaB/seMas 

22 de FeVereiro de 2022.
Objetivo: Realizar ação de fiscalização ambiental a fim de cumprir as Mani-
festações citadas no plano, bem como documentos e processos pendentes 
nesta GErad/difiSc.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: castanhal/Pa, Terra alta/Pa, inhangapi/Pa, ourém/Pa e Bujaru/Pa
Período: 08/03 a 18/03/2022 – 10 e ½ diárias.
Servidores:
- 57218623/2 - lariSSa PriScila SilVa MaTSUra - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 57234782/1 - EliNEUZa faria da SilVa – (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 764235

Portaria Nº 0335/2022 - GaB/seMas 04 de MarÇo de 2022.
objetivo: realizar a segurança da equipe desta SEMaS, a qual realizará 
ação de fiscalização ambiental a fim de cumprir as Manifestações Jurídi-
cas e demandas do Ministério Público, documentos e processos pendentes 
nesta GErad/difiSc.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: castanhal/Pa, Terra alta/Pa, inhangapi/Pa, ourém/Pa e Bujaru/Pa
Período: 08/03 a 18/03/2022 – 10 e ½ diárias.
Servidores:
- 5699908/1 - clÉdio cHUMBEr da VEra crUZ - (SUB TENENTE)
- 55892231 - GEdilSoN cHaVES QUarESMa - (2º SGT PM)
- 5773237/1 - VicTor WaGNEr rEiS dEl aGUilal - (3º SarGENTo PM)
- 4220155/1 - PaUlo HENriQUE aSSUNÇÃo da SilVa - (cB PM)
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: 767805
Portaria Nº 0444/2022 - GaB/seMas 17 de MarÇo de 2022.
objetivo:realizar vistoria técnica na fazenda São Marcos, localizado nos 
municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: capitão Poço e dom Eliseu/Pa
Período: 28/03 á 01/04/2022– 04 e ½ diárias.
Servidores:
- 5925827/2 - THiaGo colarES MiraNda - (Técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5954980/1- roGErio dE SoUZa aGUiar- (Técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
- 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: 773112
Portaria Nº 0493/2022 - GaB/seMas 23 de MarÇo de 2022.
objetivo: Participação no curso “serviços de recepção e telefonia”, forneci-
do pelo SENAC, a ser realizado no auditório da SEMAS/SEDE.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: altamira/Pa
destino: Belém/Pa
Período: 27/03 a 02/04/2022 – 6 e ½ diária.
Servidora:
- 5903153/2 – fraNciSca daYSE liMa dE araUJo – (assistente administrativo)
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: 775419
Portaria Nº 0492/2022 - GaB/seMas 22 de MarÇo de 2022.
objetivo: Participação no curso “serviços de recepção e telefonia”, forneci-
do pelo SENAC, a ser realizado no auditório da SEMAS/SEDE.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Santarém/Pa
destino: Belém/Pa
Período: 28/03 a 02/04/2022 – 5 e ½ diária.
Servidora:
- 5955026/1 – KEliaNE SaNcHES BarroS – (assistente administrativo)
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: 775420

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 170 de 22 de MarÇo de 2022
art. 1° - designar os servidores abaixo relacionados para atuarem como 
agente de desenvolvimento e capacitação – adc do instituto de desen-
volvimento florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – idEflor-Bio 
junto à Escola de Governo do Estado do Pará – EGPa:

dados PerFiL

Nome: lariSSa aMErico rEGiS
Matrícula: 57201040

lotação: cPl
TiTUlar

Nome: EdilaMar rodriGUES dE oliVEira rocHa
Matrícula: 8049351

lotação: GEP
SUPlENTE

Nome: alESSaNdra oliVEira dE oliVEira
Matrícula: 5946903

lotação: GEP
SUPlENTE
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art. 2° - revogam-se às disposições em contrário
art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 775813

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 167 de 22 de MarÇo de 2022
art.1º - conceder à Servidora ana claudia chaves Simoneti, matrícula nº. 
5885078, ocupante do cargo de Técnico em administração e finanças, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 28/03/2022 a 26/04/2022, 
referente ao triênio de 04/08/2008 a 03/08/2011, conforme art.72, inciso 
Xi, art.77, inciso iX, art.98, art.99, inciso i, alínea a e o art.100, da lei 
Estadual nº. 5.810, de 24.01.1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 775812

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico
NÚMero: 01/2022

objeto: a presente licitação tem como objeto contratação de empresa para 
prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais mono-
cromáticas e coloridas (Novas de Primeiro Uso), com manutenção, supor-
te técnico e garantia de substituição do equipamento quando necessário, 
para atender a instituição, conforme especificação no anexo I – Termo de 
referência do Edital.
Entrega do Edital: 24/03/2022
responsável pelo certame: rosiane andrade Terra
local de abertura: www.gov.br/compras
data da abertura: 05/04/2022
Hora da abertura: 10:00h
ordenador: Karla lessa Bengtson

Protocolo: 775750

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº. 169 de 22 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: rubens de aquino oliveira – 57198137 – 
Técnico em Gestão de Meio ambiente
PTrES: 798364
fonte: 0101
Elemento: 33.90.36.. r$ 1.000,00 (Hum mil reais)
Elemento: 33.90.47.. r$ 200,00 (duzentos reais)
ação: 250414
ação: 234020
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 775814

diÁria
.

Portaria Nº 163 de 22 de MarÇo de 2022
fundamento legal: conforme o processo nº 2022/325029 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: reunião do GT (Grupo de Trabalho) institucional que trata da 
produção da pimenta do reino no Estado do Pará, na qual o idEflor-Bio 
tem assento.
origem: Belém-Pa
destino: castanhal-Pa
Período: 25/03/2022 - 0,5 (meia) diária
Servidor: Vicente de Paula Paiva Neto – 80845514 – diretor
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº 164 de 22 de MarÇo de 2022
fundamento legal: conforme o processo nº 2022/330696 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Objetivo: Conduzir veículo oficial IDEFLOR-Bio que transportará a equipe 
técnica da GBio, que irá realizar o Monitoramento do boto-cinza (delphini-
dae: Sotalia guianensis) na aPa algodoal-Maiandeua e seu entorno duran-
te o “período da pesca da dourada” e levantamento de informações junto 
aos pescadores artesanais.
origem: Belém-Pa
destino: Marudá e Marapanim-Pa
Período:  30/03/2022 - 0,5 (meia) diária
Servidor: Sandro de Sousa Barradas – 57199257 – Motorista
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº 165 de 22 de MarÇo de 2022
fundamento legal: conforme o processo nº 2022/330747 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Objetivo: Conduzir veículo oficial IDEFLOR-Bio que transportará a equipe 
técnica da GBio, que irá realizar o Monitoramento do boto-cinza (delphini-

dae: Sotalia guianensis) na aPa algodoal-Maiandeua e seu entorno duran-
te o “período da pesca da dourada” e levantamento de informações junto 
aos pescadores artesanais.
origem: Belém-Pa
destino: Marudá e Marapanim-Pa
Período:  05/04/2022 - 0,5 (meia) diária
Servidor: Sandro de Sousa Barradas – 57199257 – Motorista
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº 166 de 22 de MarÇo de 2022
fundamento legal: conforme o processo nº 2022/326861 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Objetivo: Participar de ações de levantamento e diagnóstico técnico das 
potencialidades das comunidades do PESaM para a renovação do Plano 
de Manejo.
origem: Belém-Pa
destino: São Geraldo do araguaia-Pa
Período:  01 a 11/04/2022 - 10,5 (dez e meia) diárias
Servidor: Maria do Perpétuo Socorro rodrigues de almeida – 5615003 – 
diretor
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº 168 de 22 de MarÇo de 2022
fundamento legal: conforme o processo nº 2022/313637 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Monitoramento do boto-cinza (delphinidae: Sotalia guianensis) 
na aPa algodoal-Maiandeua e seu entorno durante o “período da pesca da 
dourada” e levantamento de informações junto aos pescadores artesanais.
origem: Belém-Pa
destino: Maracanã algodoal-Pa
Período: 30/03 a 05/04/2022 - 6,5 (seis e meia) diárias
Servidor: rubens de aquino oliveira – 57198137 – Técnico em Gestão de 
Meio ambiente
Valéria de albuquerque Pires – 5958325 – Gerente
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 775816

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 056/2022-seGUP
Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 051/2022-SEGUP
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de presta-
ção de serviços técnicos profissionais especializados para execução de ati-
vidades educacionais do(a) docente da disciplina concepções de currículo 
e Ensino em Segurança Pública, no curso de Especialização em docência 
do Ensino Superior em Segurança Pública, aprovado pela resolução nº 
417/2022.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 146/2022-coNJUr
data de assinatura: 16 de Março de 2022
Valor Global: r$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).
Vigência: 06 (seis) meses, com início em 21/03/2022.
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública, fonte: 0101, Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: NaTali GaBriEli BENaSSUlY dE frEiTaS.
cPf: 008.231.992-82
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 775743
coNtrato adMiNistratiVo Nº 60/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 055/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais de Supervisão no curso de capacitação aos Ór-
gãos do SiEdS e a rede de atendimento à criança, ao adolescente e à 
Mulher Vítima de Violência - frente ao TErPaZ, a provado pela resolução 
nº 407/2021/coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 156/2022-coNJUr
data de assinatura: 18 de Março de 2022
Valor Global: r$ 1.190,00 (um mil cento e noventa reais).
Vigência: o prazo de vigência do presente instrumento possui início em 
20/03/2022 e término em 31/12/2022, conforme Termo de compromisso.
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública, fonte: 0101, Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: GErdErSoN JoSÉ NEVES BEZErra.
cPf: 722.779.392-34
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 775739
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coNtrato adMiNistratiVo Nº 055/2022-seGUP
Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 050/2022-SEGUP
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais do(a) docente da disciplina Estrutura e funciona-
mento do Ensino em Segurança Pública, no curso de Especialização em 
docência do Ensino Superior em Segurança Pública, aprovado pela reso-
lução nº 417/2022.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 145/2022-coNJUr
data de assinatura: 16 de Março de 2022
Valor Global: r$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).
Vigência: 06 (seis) meses, com início em 21/03/2022.
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública, fonte: 0101, Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: faBio WENdEll liMa da lUZ.
cPf: 304.401.902-82
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 775741
coNtrato adMiNistratiVo Nº 59/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 054/2022-SEGUP
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de presta-
ção de serviços técnicos profissionais especializados para execução de ati-
vidades educacionais do(a) docente da disciplina atribuições das redes de 
atendimento Especializado, no curso de capacitação aos Órgãos do SiEdS 
e a rede de atendimento à criança, ao adolescente e à Mulher Vítima 
de Violência - frente ao TErPaZ, a provado pela resolução nº 407/2021/
coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 155/2022-coNJUr.
data de assinatura: 18 de Março de 2022
Valor Global: r$ 4.480,00 (quatro mil quatrocentos e oitenta reais).
Vigência: o prazo de vigência do presente instrumento possui início em 
20/03/2022 e término em 31/12/2022, conforme Termo de compromisso.
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública, fonte: 0101, Naturezas:339036 e 339047.
contratado: ElSoN lUiZ BriTo da SilVa
cPf: 307.591.882-20
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 775736
coNtrato adMiNistratiVo Nº 58/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 053/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais do(a) docente da disciplina Abordagem Sócio-Psi-
cológica do Crime e da Violência, no Curso de Capacitação aos Órgãos 
do SiEdS e a rede de atendimento à criança, ao adolescente e à Mu-
lher Vítima de Violência - frente ao TErPaZ, a provado pela resolução nº 
407/2021/coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 157/2022-coNJUr
data de assinatura: 18 de Março de 2022
Valor Global: r$ 4.480,00 (quatro mil e quatrocentos e oitenta reais).
Vigência: o prazo de vigência do presente instrumento possui início em 
20/03/2022 e término em 31/12/2022, conforme Termo de compromisso.
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública, fonte: 0101, Naturezas: 339036 e 339047
contratado: TaTiaNE dTaTiaNE rodriGUES ToloSa
cPf: 658.313.902-25
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 775734
coNtrato adMiNistratiVo Nº 57/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 052/2022-SEGUP
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais do(a) docente da disciplina legislação Especial, 
no curso de capacitação aos agentes do SiEdS e rede de atendimento à 
criança, ao adolescente e à mulher vítima de violência - frente ao TErPaZ, 
a provado pela resolução nº 407/2021/coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 154/2022-coNJUr
data de assinatura: 18 de Março de 2022
Valor Global: r$ 4.480,00 (quatro mil quatrocentos e oitenta reais).
Vigência: o prazo de vigência do presente instrumento possui início em 
20/03/2022 e término em 31/12/2022, conforme Termo de compromisso.
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública, fonte: 0101, Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: alETHEa Maria caroliNa SalES BErNardo
cPf: 879.537.142-72
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 775730

terMo aditiVo a coNtrato

1º terMo aditiVo ao coNtrato: Nº 36/2021/FisP. oBJE-
To: acréscimo de serviço no valor de r$ 6.098,58 (seis mil, noventa e oito 
reais e cinquenta e oito centavos) e prorrogação da vigência do contrato 
nº 36/2021/fiSP pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 16/03/2022 
à 15/04/2022. daTa da aSSiNaTUra: 23/03/2022 - ViNÍciUS PiNHEiro 
carValHo - dirETor E ordENador dE dESPESa do fUNdo dE iNVES-
TiMENTo dE SEGUraNÇa PÚBlica/fiSP - JacirENE fErrEira dE liMa 
- PoSiTaNo arQUiTETUra E coNSTrUÇÕES EirEli.

Protocolo: 775753

oUtras MatÉrias
.

coNseLHo estadUaL de seGUraNÇa PÚBLica
resoLUÇÃo Nº 437 /2022 – coNseP

EMENTa: aprova o calendário de reuniões do colegiado de reuniões aNo/2022
o conselho Estadual de Segurança Pública/coNSEP, no uso das atribui-
ções legais, conferidas pela lei nº 7.584/2011, com alterações da lei nº 
8906/19, e resolução 351/18, de 12/12/2018 - regimento interno do 
coNSEP, homologado pelo decreto nº 315/19, de 20/09/2019 (doE nº 
33.989, de 23/09/2019), e resolução 408-2020, homologada pelo decreto 
Nº 1.465, respectivamente.
considerando que a proposição da Secretária Executiva do coNSEP, teve 
aprovação unânime dos Conselheiros presentes na 369ª Reunião Ordiná-
ria, realizada em 24/02/2022.
rESolVE:
art. 1º. as reuniões ordinárias do colegiado do coNSEP do ano de 2022, 
deverão obedecer ao calendário abaixo:

 01 a 10 11 a 20 21 a 31
 

Meses dias
MarÇo 03  24
aBril 07   
Maio  12  

JUNHo 09   
JUlHo --------- rEcESSo ---------

aGoSTo  11  
SETEMBro 08   
oUTUBro  13  

NoVEMBro 10   
dEZEMBro  15  

Quinta-feira - Horário: 9:00 às 12:00 H.
(*)-reunião antecipada – Encerramento atividades plenárias
art. 2º. os conselheiros (as) do coNSEP, a ouvidora e o diretor do dis-
que-denúncia do SiEdS, diretoria da diPrEV, diretor do iESP/SEGUP e os 
corregedores das instituições do SiEdS, independentes de expedientes da 
Secretária Executiva, ficam automaticamente convocados a participarem 
das reuniões ordinárias prevista no artigo anterior.
 art. 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, e seus 
efeitos retroagem ao XX de XX/2022.
Plenário do coNSEP, em 03 de Março de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Presidente do coNSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 775424
aViso de LicitaÇÃo Fracassada

PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2022 seGUP
Processo administrativo nº 2021/1390878
a Pregoeira da Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa So-
cial, comunica que a licitação - modalidade PrEGÃo ElETrÔNico Nº 
006/2022 - SEGUP/Pa, cujo objeto é aquisição de 1.250m² (um mil duzen-
tos e cinquenta) metros quadrados de rede de proteção, visando garantir 
a segurança das aeronaves do Grupamento aéreo de Segurança Pública e 
Defesa Social do Pará contra queda de objetos, conforme especificações 
constantes no Termo de referência, anexo i do edital, foi declarada fra-
caSSada, em razão das empresas participantes não atenderem na inte-
gralidade as exigências contidas no Edital.
Belém(Pa), 23 de março de 2022.
luciana cunha da Silva
Pregoeira SEGUP/Pa

Protocolo: 775852
iNstitUto de eNsiNo de seGUraNÇa do ParÁ

GaBiNete do diretor
coMissÃo do Processo seLetiVo

editaL Nº 09/2022
a diretoria do instituto de Ensino de Segurança do Pará – iESP e a comissão 
organizadora do Processo Seletivo instituída por meio da PorTaria Nº 02 
de 29 de janeiro de 2022, no uso de suas atribuições e em atendimento à lei 
de criação do iESP nº 6.257 de 17 de novembro de 1999 e ao disposto no 
art.1º do Estatuto do iESP, TorNa PÚBlico a Homologação do resultado 
final, do Processo Seletivo do Edital n° 001/2022 dos candidatos inscritos 
no Processo Seletivo para o curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública, com relação a prova subjetiva, realizada no dia 19/02/2022, 
nos polos de Marituba, Marabá e Santarém publicado no Diário Oficial do 
Estado nº 34799 de 16 de dezembro de 2021.
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• Tornar pública a Lista de Homologação do Resultado Final conforme o 
item 1.1 do Edital de nº 001/2022 de 16 de dezembro de 2021, publi-
cado no Diário Oficial do Estado nº 34799 de 16 de dezembro de 2021, 
divulgada em ordem de classificação com 225 (duzentos e vinte e cinco) 
colocados a cursarem as vagas na primeira turma do primeiro semestre do 
ano letivo de 2022.
• Os candidatos classificados e aprovados devem realizar a confirmação 
de matrícula no período de 28 a 30 de março de 2022, no horário de até 
23h59, enviando suas documentações escaneadas na versão Pdf penden-
tes, conforme o item 9 do Edital nº 002/2022 de 16 de dezembro de 2021, 
via e-mail: ces@iesp.pa.gov.br, não sendo necessário encaminhar os do-
cumentos enviados no ato da inscrição, somente os pendentes do item 9 
do Edital nº 002/2022.
• As aulas terão inicio no dia 11 de abril de 2022.
- anexo i: relação da Homologação do resultado final dos candidatos 
classificados e aprovados, no Processo Seletivo Edital de nº 002/2022 de 
16 de dezembro de 2021, publicado no Diário Oficial do Estado n º 34799 
de 16 de dezembro de 2021;
• Não serão aceitos documentos incompletos e encaminhados fora do pra-
zo de matrícula, ou que não estejam de acordo com os regulamentos do 
edital nº 001/2022 de 16 de dezembro de 2021.
• Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Organiza-
dora do Processo Seletivo.
Marituba, 23 de março de 2022
comissão organizadora do Processo Seletivo do curso Superior de Tecno-
logia em Segurança Pública - Modalidade - Ead
antonio Bentes da Silva filho - cel BM
diretor do iESP
Sônia da costa Passos – Profa dra
coordenadora de Ensino Superior do iESP
aNeXo i - relação da Homologação do resultado final dos candidatos 
classificados e aprovados, no Processo Seletivo Edital de nº 002/2022 de 
16 de dezembro de 2021, publicado no Diário Oficial do Estado nº 34799 
de 16 de dezembro de 2021.

NoMe cPF iNstitUiÇÃo coLocaÇÃo sitUaÇÃo
ToNNY rafaEl dE JESUS doS 

SaNToS 005.021.662-74 PMPa 1° claSSificado E 
aProVado

aNToNia EriEldES GoNÇalVES 
dE liMa E SilVa 829.870.252-20 PMPa 2° claSSificado E 

aProVado

daNilo fErrEira dE alMEida 003.508.552-50 cBMPa 3° claSSificado E 
aProVado

roMário SaNToS da SilVa 020.247.692-84 cBMPa 4° claSSificado E 
aProVado

JoSE Maria SoarES dE caSTro 
JUNior 658.007.532-53 dETraN 5° claSSificado E 

aProVado

MaTEUS dE MiraNda roQUETa 027.963.132-47 PMPa 6° claSSificado E 
aProVado

KariNa faVacHo daMaScENo 922.068.592-20 GM-ToMÉ-aÇU 7° claSSificado E 
aProVado

GENilcE raBElo SaNToS 743.374.912-87 GM-alMEriM 8° claSSificado E 
aProVado

roGErio cordoVil cUNHa 649.642.482-91 PMPa 9° claSSificado E 
aProVado

ElENicE oliVEira BarroS 795.069.252-91 cPc 10° claSSificado E 
aProVado

WaNdEr lUiZ fErrEira da SilVa 680.460.302-87 cBMPa 11° claSSificado E 
aProVado

TiaGo BorGES frEiTaS 824.631.902-72 cBMPa 12° claSSificado E 
aProVado

EdilSoN caSTro doS SaNToS 379.209.792-34 GM-BElÉM 13° claSSificado E 
aProVado

diEGo SilVa coSTa 892.158.502-87 GM-BElÉM 14° claSSificado E 
aProVado

roSENi UrBaNo da SilVa 430.463.802-59 GM-caSTaNHal 15° claSSificado E 
aProVado

EdilSoN JUNior da SilVa MoUra 936.436.912-20 PMPa 16° claSSificado E 
aProVado

aladilSoN MiraNda 648.841.712-68 GM-iGaraPÉ-Miri 17° claSSificado E 
aProVado

PEdro HENriQUE coSTa 
GoNÇalVES 015.621.232-38 PMPa 18° claSSificado E 

aProVado
WElliNGToN fErrEira doS 

SaNToS 917.274.562-20 SEaP 19° claSSificado E 
aProVado

WGlailSoN rodriGUES Garcia 773.146.462-87 PMPa 20° claSSificado E 
aProVado

HÉlio rUBENS carNEiro 
BarroSo 391.925.392-20 SEaP 21° claSSificado E 

aProVado

SiNValdo da Maia riBEiro 271.277.022-68 PcPa 22° claSSificado E 
aProVado

EldiNEY SilVa fErrEira 362.604.442-49 GM-BElÉM 23° claSSificado E 
aProVado

ValÉria criSTiNa GalVÃo dE 
oliVEira 521.812.432-04 PMPa 24° claSSificado E 

aProVado

dHiEGo SaNToS da SilVa 994.476.902-97 cBMPa 25° claSSificado E 
aProVado

MoiSÉS rEiS fErrEira 616.696.522-20 GM-BElÉM 26° claSSificado E 
aProVado

VaNdilSoN JoSE do NaSciMENTo 
PESSoa 641.840.132-87 GM-BElÉM 27° claSSificado E 

aProVado

SErGio daNiEl coSTa Maia 790.344.462-04 PMPa 28° claSSificado E 
aProVado

dioGo PacHEco dE oliVEira 720.287.002-97 GM-aNaNiNdEUa 29° claSSificado E 
aProVado

GÉSSica ViTor GoMES BriTo 047.209.103-43 PMPa 30° claSSificado E 
aProVado

daNiEl foNSEca rodriGUES 016.612.372-23 PMPa 31° claSSificado E 
aProVado

fraNciMar doS SaNToS SoUSa 655.912.592-00 PMPa 32° claSSificado E 
aProVado

SaNdEMBErGUE SilVa alfaia 263.011.132-68 GM-BElÉM 33° claSSificado E 
aProVado

adEMir SaNTaNa do carMo 306.804.502-97 PcPa 34° claSSificado E 
aProVado

EdValdo dE carValHo SilVa 684.999.222-87 GM-caSTaNHal 35° claSSificado E 
aProVado

ENoQUE corrÊa dE liMa JUNior 379.884.092-04 aG. TraNS. 
aBaETETUBa 36° claSSificado E 

aProVado
carloS EdUardo oliVEira 

BaNdEira 701.570.732-20 PMPa 37° claSSificado E 
aProVado

iSraEl BarBoSa BraGa 751.688.632-72 PMPa 38° claSSificado E 
aProVado

EliENaY TEiXEira da lUZ 573.665.862-34 GM-aNaNiNdEUa 39° claSSificado E 
aProVado

ildEJaNE Maria aZEVEdo doS 
SaNToS 915.303.772-34 GM-caSTaNHal 40° claSSificado E 

aProVado
aNdErSoN THiaGo da SilVa 

MElo 993.288.792-72 GM-BElÉM 41° claSSificado E 
aProVado

roBErT BrUNo lEÃo MiraNda 936.192.782-53 PMPa 42° claSSificado E 
aProVado

EMErSoN SaNTaNa dE caSTro 797.583.392-49 GM-S.J.PiraBaS 43° claSSificado E 
aProVado

alEX cardoSo dE JESUS 010.802.802-00 GM-MoJÚ 44° claSSificado E 
aProVado

alEXaNdrE fariaS dE NoVaES 468.287.372-53 GM-caSTaNHal 45° claSSificado E 
aProVado

JEaN carNEiro oliVEira 981.653.302-25 dETraN 46° claSSificado E 
aProVado

aNdria THaMiriS PaNToJa ViaNa 018.407.812-11 PMPa 47° claSSificado E 
aProVado

lUZYKEllE PriNTES fiGUEira 769.681.622-53 PMPa 48° claSSificado E 
aProVado

dacilENE coSTa 402.320.852-34 PcPa 49° claSSificado E 
aProVado

JacKSoN caMPoS GUiMarÃES 657.080.912-15 PMPa 50° claSSificado E 
aProVado

iVaNEY da SilVa fErNaNdES 629.277.792-87 GM-alMEriM 51° claSSificado E 
aProVado

GrEYcE Mara caETaNo fErrEira 574.343.602-91 PcPa 52° claSSificado E 
aProVado

MarcoS MoNTEiro da coNcEi-
ÇÃo PiNHEiro 591.910.402-30 PcPa 53° claSSificado E 

aProVado

arMaNdo JoSÉ GoMES E SilVa 762.881.102-72 GM-caSTaNHal 54° claSSificado E 
aProVado

GErSoN Garcia da coSTa 670.393.162-34 PMPa 55° claSSificado E 
aProVado

raUl fHElliPE carValHo 
ZoTTolo 845.471.972-53 cBMPa 56° claSSificado E 

aProVado

GaBriEl roSa doS SaNToS 
JUNior 713.507.302-97 PcPa 57° claSSificado E 

aProVado

BrUNo oiGrES doMiNGoS 
oliVEira 966.173.302-34 PMPa 58° claSSificado E 

aProVado

alVaro cordoVil dE MElo 564.194.732-68 GM-aNaNiNdEUa 59° claSSificado E 
aProVado

EllY coSTa PErEira 111.537.267-00 GM-aNaNiNdEUa 60° claSSificado E 
aProVado

clEdSoN fErrEira coSTa 918.769.742-49 PMPa 61° claSSificado E 
aProVado

THiaGo ESTEVaN SoUSa BaSToS 001.577.512-79 PMPa 62° claSSificado E 
aProVado
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aElSoN SilVa dE MoraES 937.605.582-91 GM-ParaUaPEBaS 63° claSSificado E 
aProVado

lEoNora SilVa rEGo 893.107.802-15 aG. TraNS. MoN-
TE alEGrE 64° claSSificado E 

aProVado

JoNaS MoUra doS rEiS 987.836.022-91 GM-ParaUaPEBaS 65° claSSificado E 
aProVado

aNTÔNio MarcoS NEVES doS 
SaNToS 003.678.092-81 cBMPa 66° claSSificado E 

aProVado
fraNciSca dE faTiMa doS 

PaSSoS NoroNHa 649.130.902-91 GM-caSTaNHal 67° claSSificado E 
aProVado

HiaGo GoNÇalVES lUNa 012.052.142-32 PMPa 68° claSSificado E 
aProVado

fEliPE oTáVio do NaSciMENTo 
PErEira 015.678.052-64 PMPa 69° claSSificado E 

aProVado

EdiaNE da SilVEira GoMES 837.573.092-00 GM-BaiÃo 70° claSSificado E 
aProVado

JUlio lUcENa 938.263.972-15 PMPa 71° claSSificado E 
aProVado

clEilSoN do Socorro da coSTa 
da SilVa 883.875.182-04 PMPa 72° claSSificado E 

aProVado

ElZariNa aNdradE frEiTaS 472.436.352-53 GM-alMEriM 73° claSSificado E 
aProVado

roMUlo coNcEiÇÃo fraNco 856.842.362-00 GM-MaraBá 74° claSSificado E 
aProVado

HÉlio alVES fEiToSa 922.337.322-00 PMPa 75° claSSificado E 
aProVado

rodriGo da SilVa riBEiro 028.651.882-13 aG. TraNS. MoN-
TE alEGrE 76° claSSificado E 

aProVado

rUi GUilHErME SilVa PiMENTEl 279.608.462-00 GM-BElÉM 77° claSSificado E 
aProVado

Naira dENiSE PErEira HolaNda 461.916.822-04 GM-BElÉM 78° claSSificado E 
aProVado

Ed WilSoN BaliEiro do NaS-
ciMENTo 658.372.232-15 GM-alMEriM 79° claSSificado E 

aProVado
fraNcirclEY fErrEira doS 

aNJoS 617.342.922-53 GM-alMEriM 80° claSSificado E 
aProVado

SilVio GUSTaVo roSa da SilVa 620.136.962-72 cBMPa 81° claSSificado E 
aProVado

dioGo cardoSo aQUiNo 783.469.832-04 cBMPa 82° claSSificado E 
aProVado

JUciclEia aNdradE frEiTaS 522.982.302-00 GM-alMEriM 83° claSSificado E 
aProVado

HElENilToN MENdES corrÊa 651.612.622-49 PMPa 84° claSSificado E 
aProVado

JoÃo NEZaNildo MoraES 
alMEida 709.101.622-04 PMPa 85° claSSificado E 

aProVado

HUGo roBErTo dE SoUZa 938.035.672-20 PMPa 86° claSSificado E 
aProVado

aNGElo PiNHEiro doS rEiS 936.522.592-20 PMPa 87° claSSificado E 
aProVado

rUBENS BrUNo doS SaNToS 
NaSciMENTo 933.861.172-87 GM-BElÉM 88° claSSificado E 

aProVado
MEGGiE caroliNa SoUZa dE 

SoUZa 935.859.262-15 PMPa 89° claSSificado E 
aProVado

rodriGo GoMES fErrEira 675.421.402-30 GM-MaraBá 90° claSSificado E 
aProVado

ElToN carValHo fErrEira 883.612.922-68 GM-MoJÚ 91° claSSificado E 
aProVado

HUGo daNTaS da SilVa 703.081.012-00 aG. TraNS. 
aBaETETUBa 92° claSSificado E 

aProVado
GlEYdSoN afoNSo raiMUNdo 

SoUZa MiraNda 988.709.472-20 GM-BaiÃo 93° claSSificado E 
aProVado

WaldEci BarBoSa dE SoUSa 757.573.032-04 SEaP 94° claSSificado E 
aProVado

EMaNUEl SilVESTrE alMEida 802.437.972-49 SEaP 95° claSSificado E 
aProVado

JoSiaS SoUSa da SilVa 359.032.012-53 GM-alMEriM 96° claSSificado E 
aProVado

JaQUEliNE alEiXo da SilVa 791.480.502-53 PMPa 97° claSSificado E 
aProVado

lETicia PrESTES da SilVa 017.732.012-55 GM-BaiÃo 98° claSSificado E 
aProVado

MaNUEl dE JESUS MarTiNS 
alVarENGa 882.464.852-53 GM-alMEriM 99° claSSificado E 

aProVado

lEoNEl alVES dE MENdoNÇa 604.839.382-20 PMPa 100° claSSificado E 
aProVado

cHarlES adriaNo roSario 
SaNTaNa 680.246.652-04 PMPa 101° claSSificado E 

aProVado

aNdrEi fErNaNdo SErPa SoUZa 683.290.912-87 PMPa 102° claSSificado E 
aProVado

Marcio corTiNHaS da SilVa 790.795.042-20 PMPa 103° claSSificado E 
aProVado

PaUlo roBErTo da coSTa 
daMaScENo 806.937.252-49 cBMPa 104° claSSificado E 

aProVado

daNiEl rEiS diaS 708.921.802-34 cBMPa 105° claSSificado E 
aProVado

WElliNGToN dE JESUS SilVa 725.326.962-49 cBMPa 106° claSSificado E 
aProVado

clEciVal dE JESUS riBEiro 
coSTa 306.402.882-00 GM-caSTaNHal 107° claSSificado E 

aProVado

rENaTo SaloMÃo da coSTa 726.654.162-04 PMPa 108° claSSificado E 
aProVado

rodriGo rodriGUES GoMES 770.582.162-15 PMPa 109° claSSificado E 
aProVado

JaSiEl oliVEira MarQUES 588.677.912-49 GM-aNaNiNdEUa 110° claSSificado E 
aProVado

GlailSoN VaScoNcEloS 
rodriGUES 595.756.542-34 GM-aNaNiNdEUa 111° claSSificado E 

aProVado
Marcio KlEBEr dE alMEida 

aBdoN 614.822.692-87 GM-MaraBá 112° claSSificado E 
aProVado

TaYNa caroliNE BraGa da SilVa 898.165.872-20 PMPa 113° claSSificado E 
aProVado

aNTÔNio cHarlES GUEdES doS 
SaNToS 522.839.842-20 GM-alMEriM 114° claSSificado E 

aProVado
HEliToN TadEU dE aNdradE 

VilHENa 659.160.182-15 GM-MoJÚ 115° claSSificado E 
aProVado

alaN SalVaTErra SaNToS 635.578.352-00 PMPa 116° claSSificado E 
aProVado

iriNEU dE JESUS da SilVa 004.978.492-75 PMPa 117° claSSificado E 
aProVado

daNilo cordEiro da foNSEca 834.095.802-04 GM-caSTaNHal 118° claSSificado E 
aProVado

ESTEVÃo JaQUES PErEira 928.850.202-53 GM-caSTaNHal 119° claSSificado E 
aProVado

aNdrÉ dE oliVEira PaES 001.072.242-40 PMPa 120° claSSificado E 
aProVado

KElToN PErEira da SilVa 
SaNToS 989.675.682-15 PMPa 121° claSSificado E 

aProVado

MaGNo da SilVa fariaS 988.281.772-68 PMPa 122° claSSificado E 
aProVado

clEiSoN da SilVa MENdES 011.707.722-42 PMPa 123° claSSificado E 
aProVado

HUGo SErGio da SilVa aGUiar 020.122.242-61 PMPa 124° claSSificado E 
aProVado

EldEr lUiZ GoNÇalVES da SilVa 966.665.872-00 SEaP 125° claSSificado E 
aProVado

iSac dE SoUZa caSTro 998.549.532-20 PMPa 126° claSSificado E 
aProVado

fraNciSco carloS liMa dE 
araÚJo 255.373.852-87 GM-BElÉM 127° claSSificado E 

aProVado

GilVaNdro cHaGaS aZEVEdo 440.818.632-53 GM-BElÉM 128° claSSificado E 
aProVado

fErNaNdo JÚNior BaraTa alVES 702.235.562-20 PMPa 129° claSSificado E 
aProVado

MaX oliVEira da SilVa 679.990.262-04 PMPa 130° claSSificado E 
aProVado

EVErToN lUiZ fiGUEirEdo 
BorGES 565.862.992-68 GM-BElÉM 131° claSSificado E 

aProVado

fáBio SoUZa SiQUEira 689.735.352-34 GM-aNaNiNdEUa 132° claSSificado E 
aProVado

aNa lUcia doS PaSSoS rocHa 300.180.052-68 GM-BElÉM 133° claSSificado E 
aProVado

JoSÉ lEaNdro carValHo da 
SilVa 011.376.162-70 GM-iGaraPÉ-Miri 134° claSSificado E 

aProVado
fEliPE aUGUSTo caSTro 

faGUNdES 954.908.682-87 PMPa 135° claSSificado E 
aProVado

aNdrEW ESTEVESSoN PiNTo 
coSTa 785.554.852-15 SEaP 136° claSSificado E 

aProVado

MalENa Baia SoUZa 467.050.582-34 GM-BElÉM 137° claSSificado E 
aProVado

HaMilToN JoSE MaGalHÃES 
NEGrÃo 579.600.462-04 GM-BElÉM 138° claSSificado E 

aProVado

JoÃo alEXaNdrE dE oliVEira 
NaSciMENTo 256.006.302-63 GM-BElÉM 139° claSSificado E 

aProVado

JEaN carloS dE MoraES coSTa 468.382.012-91 GM-BElÉM 140° claSSificado E 
aProVado
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Marcio alBUQUErQUE raiol 585.780.992-49 PMPa 141° claSSificado E 
aProVado

JocENilSoN SilVa SoUZa 721.154.832-00 GM-MaraBá 142° claSSificado E 
aProVado

BrUNo JoSE PirES MorEira 595.341.922-87 PMPa 143° claSSificado E 
aProVado

BillY HUNdSoN liMa E liMa 837.283.682-53 GM-caSTaNHal 144° claSSificado E 
aProVado

claUdioNor GoMES doS SaNToS 
filHo 881.651.322-53 PMPa 145° claSSificado E 

aProVado
roBSoN JUNior alENcar 

BiTTENcoUrT 704.062.192-49 PMPa 146° claSSificado E 
aProVado

HildoN lEaNdro fraNÇa dE 
oliVEira 870.149.122-91 PMPa 147° claSSificado E 

aProVado
ENaldo MiraNda riBEiro 

JUNior 915.404.372-72 PMPa 148° claSSificado E 
aProVado

rodriGo aBEl SaNToS ro-
driGUES 012.955.242-95 PMPa 149° claSSificado E 

aProVado

adSoN rocHa corrÊa 752.251.662-53 PMPa 150° claSSificado E 
aProVado

claUdEMira doS SaNToS araUJo 253.433.838-23 GM-MaraBá 151° claSSificado E 
aProVado

diEGo PrESlEY alMEida araÚJo 906.441.232-49 GM-MaraBá 152° claSSificado E 
aProVado

idEMildES coSTa liMa 747.310.682-15 GM-iPiXUNa do 
Pará 153° claSSificado E 

aProVado

TaTiaNa MoraES MaGalHaES 898.559.732-91 GM-BElÉM 154° claSSificado E 
aProVado

EldEr dE araUJo SoUSa 835.361.752-87 PMPa 155° claSSificado E 
aProVado

ElioMar liMa MoNTEiro 884.944.702-72 PMPa 156° claSSificado E 
aProVado

iriNEU NETo rEiS TriNdadE 939.295.792-00 PMPa 157° claSSificado E 
aProVado

clEYdSoN roBErTo riBEiro 
raMoS 894.932.572-15 GM-caSTaNHal 158° claSSificado E 

aProVado
KaMila PaTricia SoarES dE 

Maria 013.254.392-31 PMPa 159° claSSificado E 
aProVado

dENiSE criSTiNa da SilVa da 
SilVa 893.014.202-87 PMPa 160° claSSificado E 

aProVado
JoSÉ aUGUSTo dE araÚJo 

fErrEira 564.409.872-91 SEaP 161° claSSificado E 
aProVado

PEdro HENriQUE carNEiro 
PiMENTEl 003.268.252-23 SEaP 162° claSSificado E 

aProVado

lUiZ caMilo PacHEco MarTiNS 454.603.452-00 GM-caSTaNHal 163° claSSificado E 
aProVado

arTHUr doS SaNToS Baia 031.464.282-02 PMPa 164° claSSificado E 
aProVado

EdUardo dUarTE BaNdEira 
NETo 256.863.052-34 PcPa 165° claSSificado E 

aProVado

ElEN SaNdra dE MElo MoNTEiro 303.064.262-34 GM-BElÉM 166° claSSificado E 
aProVado

JardE alVES riBEiro 371.541.332-87 GM-BElÉM 167° claSSificado E 
aProVado

EdSoN NoNaTo da SilVa 468.594.622-72 GM-BElÉM 168° claSSificado E 
aProVado

GilBEr VillENEr coSTa riBEiro 695.519.522-00 cBMPa 169° claSSificado E 
aProVado

raiMUNdo SilVa do NaSciMENTo 368.119.202-20 GM-caSTaNHal 170° claSSificado E 
aProVado

SErGio SaNToS SilVa 675.194.662-72 GM-caSTaNHal 171° claSSificado E 
aProVado

iVoNildo XaViEr da SilVa 660.024.192-68 cBMPa 172° claSSificado E 
aProVado

PEdro PaUlo fErrEira BarBoSa 749.606.362-20 dETraN 173° claSSificado E 
aProVado

JorGE HENriQUE ZaMPiVa 
ValaNdro 712.857.412-34 PMPa 174° claSSificado E 

aProVado

EliZEU da SilVa MaNcio 934.826.552-00 PMPa 175° claSSificado E 
aProVado

JoSiNaldo SilVa da coSTa 747.354.622-87 GM-aNaNiNdEUa 176° claSSificado E 
aProVado

EliS doS SaNToS oliVEira 962.386.742-53 PcPa 177° claSSificado E 
aProVado

NEMUEl NUNES da SilVa coSTa 884.741.942-53 aG. TraNS. 
MaraBá 178° claSSificado E 

aProVado

BrUENE WiliS SErraNo 876.263.492-53 GM-MaraBá 179° claSSificado E 
aProVado

laUriEl GUalBErTo loBaTo 723.665.912-68 GM-MaraBá 180° claSSificado E 
aProVado

darlEi liMa dE MoUra 740.901.002-91 GM-caSTaNHal 181° claSSificado E 
aProVado

allEX doS SaNToS araÚJo 018.170.382-30 PMPa 182° claSSificado E 
aProVado

SYlVio corrEa da SilVa JUNior 518.798.242-72 PMPa 183° claSSificado E 
aProVado

dilZElE GoMES da coSTa 005.282.882-45 GM-BaiÃo 184° claSSificado E 
aProVado

HEliSoN PorTal da crUZ 748.467.282-34 SEaP 185° claSSificado E 
aProVado

MarcoS aNToNio liMa 442.296.902-15 GM-BElÉM 186° claSSificado E 
aProVado

WaldEilToN PErEira da lUZ 594.732.582-91 PMPa 187° claSSificado E 
aProVado

fErNaNdo alMEida corrEia 450.631.172-87 GM-BElÉM 188° claSSificado E 
aProVado

fErNaNdo JorGE loBaTo dE 
BarroS E aroUcK 509.163.942-04 PcPa 189° claSSificado E 

aProVado

JoÃo JoSÉ coSTa dE oliVEira 740.506.132-04 GM-caSTaNHal 190° claSSificado E 
aProVado

JUSSara dE caSSia da SilVa 
PaSTaNa 734.398.002-53 PMPa 191° claSSificado E 

aProVado

JoSÉ clEdSoN dE liMa SilVa 616.655.332-34 PMPa 192° claSSificado E 
aProVado

aNdErSoN WilliEN dE oliVEira 
SilVa 740.023.842-68 PMPa 193° claSSificado E 

aProVado

faBio oliVEira dE oliVEira 700.342.222-00 aG. TraNS. 
aBaETETUBa 194° claSSificado E 

aProVado
fraNciSco aSSiS doS SaNToS 

NETo 727.890.502-87 GM-cUrUÇá 195° claSSificado E 
aProVado

carloS HEliNio loBaTo alVES 719.133.352-91 cBMPa 196° claSSificado E 
aProVado

JoSE dE NaZarE SoUZa lEal 689.971.082-04 GM-aNaNiNdEUa 197° claSSificado E 
aProVado

fraNciNEY MoraES doS SaNToS 708.309.752-68 GM-aNaNiNdEUa 198° claSSificado E 
aProVado

JoSÉ EdilSoN SilVa dE SoUZa 621.892.042-91 GM-BraGaNÇa 199° claSSificado E 
aProVado

WaNdErSoN HENriQUE cardoSo 
caMPElo 852.015.292-91 GM-BraGaNÇa 200° claSSificado E 

aProVado

aliaNdro faVacHo GUiMaraES 686.733.612-49 GM-caSTaNHal 201° claSSificado E 
aProVado

JoEl fErrEira SilVa 848.322.152-72 GM-ViGia 202° claSSificado E 
aProVado

MicHEl aNdErSoN SoUZa 
carValHo 867.653.702-00 PMPa 203° claSSificado E 

aProVado

EdUardo riBEiro BaraTa 886.328.062-20 PMPa 204° claSSificado E 
aProVado

GEorGE WilliaMS ValENTE 
cUNHa 936.496.222-20 PMPa 205° claSSificado E 

aProVado
lUiZ fErNaNdo carValHo doS 

SaNToS 450.292.882-87 GM-BElÉM 206° claSSificado E 
aProVado

fraNciSco GErSoN PErEira dE 
frEiTaS 440.934.032-87 GM-BElÉM 207° claSSificado E 

aProVado

alEX SaNdro coSTa ViaNa 649.802.002-49 GM-BElÉM 208° claSSificado E 
aProVado

JoSE BoNifacio do ValE 
fiGUEirEdo 828.158.102-63 GM-SÃo caETaNo 209° claSSificado E 

aProVado

JoaNa Maria SoarES ModESTo 705.088.872-91 GM-SÃo caETaNo 210° claSSificado E 
aProVado

EVErToN dE SoUZa carValHo 694.829.692-00 PMPa 211° claSSificado E 
aProVado

JoSÉ BriTo JÚNior 808.310.012-91 GM-aNaNiNdEUa 212° claSSificado E 
aProVado

JoEl da coSTa MoraES 634.098.872-53 GM-caSTaNHal 213° claSSificado E 
aProVado

aNToNio MarcoS da SilVa 656.746.852-15 GM-caSTaNHal 214° claSSificado E 
aProVado

aNToNio WilSoN araUJo rocHa 010.579.153-94 GM-MaraBá 215° claSSificado E 
aProVado

fraNK da SilVa SalES 000.762.462-05 GM-MaraBá 216° claSSificado E 
aProVado

adilSoN MarQUES doS SaNToS 012.862.582-19 GM-iPiXUNa do 
Pará 217° claSSificado E 

aProVado

fraNciSco EdEr MoraiS da 
SilVa 756.562.562-00 GM-iPiXUNa do 

Pará 218° claSSificado E 
aProVado
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alUdi SaMir diaS NUNES 005.441.662-05 GM-iPiXUNa do 
Pará 219° claSSificado E 

aProVado

faBio fEiToSa dE SoUSa 791.010.702-15 GM-BElÉM 220° claSSificado E 
aProVado

rUBSoN liMa ViNENTE 838.981.152-91 PMPa 221° claSSificado E 
aProVado

fEliPE carValHo dE Sá 018.648.522-08 PMPa 222° claSSificado E 
aProVado

doMiNGaS odETE lEÃo caSTro 319.822.202-87 GM-iGaraPÉ-Miri 223° claSSificado E 
aProVado

alBErTo da coSTa loBaTo 853.785.772-68 GM-iGaraPÉ-Miri 224° claSSificado E 
aProVado

JoSE BoNifacio loBaTo SilVa 887.288.702-04 GM-MoJÚ 225° claSSificado E 
aProVado

Protocolo: 775978

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 403/2022 – sccMo/dGP
o cHEfE do ESTado-Maior GEral da PMPa, respondendo pelo coman-
do Geral da PMPa, no exercício de atribuições previstas no artigo 8º, inciso 
V da lei complementar Estadual nº 053/2006, rESolVE:
art. 1º EXoNErar o cEl QoPM rG 18338 MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo, 
da função de diretor do fundo de assistência Social da PMPa;
art. 2º NoMEar o cEl QoPM rG 18338 MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo, 
para exercer a função de Subdiretor do fundo de assistência Social da 
PMPa;
art. 3º Esta portaria entrará em vigor a contar do dia 31 de Março de 2022, 
revogando-se as disposições em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci- Pa, 23 de Março de 2022.
(republicada por ter saído com incorreção no BG 054/2022)
1. MarcElo roNald BoTElHo dE SoUZa – cEl QoPM rG 18084
2. cHEfE do ESTado-Maior GEral da PMPa
3. rESPoNdENdo PElo coMaNdo GEral da PMPa

Protocolo: 775471
Portaria Nº 405/2022 – sccMo/dGP

o cHEfE do ESTado-Maior GEral da PMPa, respondendo pelo coman-
do Geral da PMPa, no exercício de atribuições previstas no artigo 8º, inciso 
V da lei complementar Estadual nº 053/2006, rESolVE:
art. 1º EXoNErar o TEN cEl QoPM rG 24975 Márcio cUNHa GoMES, da 
função de Subdiretor do fundo de assistência Social da PMPa;
art. 2º NoMEar o TEN cEl QoPM rG 24975 Márcio cUNHa GoMES, para 
exercer a função de chefe de Seção de fundos Vinculados do fundo de 
assistência Social da PMPa;
art. 3º Esta portaria entrará em vigor a contar do dia 31 de Março de 2022, 
revogando-se as disposições em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
1. Quartel em icoaraci-Pa, 23 de Março de 2022.
(republicada por ter saído com incorreção no BG 054/2022)
2. MarcElo roNald BoTElHo dE SoUZa – cEl QoPM rG 18084
3. cHEfE do ESTado-Maior GEral da PMPa
4. rESPoNdENdo PElo coMaNdo GEral da PMPa

Protocolo: 775497
Portaria Nº 406/2022 – sccMo/dGP

o cHEfE do ESTado-Maior GEral da PMPa, respondendo pelo coman-
do Geral da PMPa, no exercício de atribuições previstas no artigo 8º, inciso 
V da lei complementar Estadual nº 053/2006, rESolVE:
art. 1º EXoNErar o 2° TEN QcoPM rG 40907 carloS rafaEl NaSci-
MENTo da SilVa, da função de chefe de Seção de fundos Vinculados do 
fundo de assistência Social da PMPa;
art. 2º Esta portaria entrará em vigor a contar do dia 31 de Março de 2022, 
revogando-se as disposições em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
1. Quartel em icoaraci-Pa, 23 de Março de 2022.
(republicada por ter saído com incorreção no BG 054/2022)
2. MarcElo roNald BoTElHo dE SoUZa – cEl QoPM rG 18084
3. cHEfE do ESTado-Maior GEral da PMPa
4. rESPoNdENdo PElo coMaNdo GEral da PMPa

Protocolo: 775498
Portaria Nº 404/2022 – sccMo/dGP

o cHEfE do ESTado-Maior GEral da PMPa, respondendo pelo coman-
do Geral da PMPa, no exercício de atribuições previstas no artigo 8º, inciso 
V da lei complementar Estadual nº 053/2006 e no artigo 12, alínea “b”, 
item 1, do decreto Estadual nº 2.400/1982, 

rESolVE:
art. 1º NoMEar o cEl PM r/r rG 21112 raUl ZÊNio GENTil SilVa, para 
exercer a função de diretor do fundo de assistência Social da PMPa;
art. 2º Esta portaria entrará em vigor a contar do dia 31 de Março de 2022, 
revogando-se as disposições em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci- Pa, 23 de Março de 2022.
(republicada por ter saído com incorreção no BG 054/2022)
1. MarcElo roNald BoTElHo dE SoUZa – cEl QoPM rG 18084
2. cHEfE do ESTado-Maior GEral da PMPa
3. rESPoNdENdo PElo coMaNdo GEral da PMPa

Protocolo: 775494
Portaria Nº 0923/2022 – dGP/sP/sccMP

o cHEfE do ESTado Maior GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, 
respondendo pelo comando da PMPa, 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 
185/2022 cfaP-PMPa, de 16 de março de 2022, que anexa o requerimento 
firmado pelo AL CFP PM RAVEL PEREIRA SANTIAGO; Considerando a 
PorTaria Nº 150/2022 – dGEc, publicada no Boletim Geral nº 054, de 21 
de março de 2022, a qual dESliGoU a PEdido do cfP/PMPa/2022 o al 
cfP PM raVEl PErEira SaNTiaGo (PaE Nº 2022/310830);
rESolVE:
art. 1º licENciar a PEdido da Polícia Militar do Pará, o al cfP PM raVEl PE-
rEira SaNTiaGo (cPf Nº 062.342.425-88), pertencente ao Polo Belém/Pa.
art. 2º EXclUir o al cfP PM raVEl PErEira SaNTiaGo, da folha de pa-
gamento da PMPa. Providencie o departamento Geral de Pessoal da PMPa.
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 23 de março de 2022.
MarcElo roNald BoTElHo dE SoUZa – cEl QoPM rG 18084
chefe do Estado Maior Geral da PMPa
respondendo Pelo comando da PMPa

Protocolo: 775982
Portaria Nº 0922/2022 – dGP/sP/sccMP

o cHEfE do ESTado Maior GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, 
respondendo pelo comando da PMPa, 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 
180/2022 cfaP-PMPa, de 16 de março de 2022, que anexa o requerimento 
firmado pelo AL CFP PM BRENO TRAVASSO SARAIVA DOS SANTOS; 
considerando a PorTaria Nº 150/2022 – dGEc, publicada no Boletim 
Geral nº 055, de 22 de março de 2022, a qual dESliGoU a PEdido do 
cfP/PMPa/2022 o al cfP PM BrENo TraVaSSo SaraiVa doS SaNToS 
(PaE Nº 2022/308643);
rESolVE:
art. 1º licENciar a PEdido da Polícia Militar do Pará, o al cfP PM BrENo 
TraVaSSo SaraiVa doS SaNToS (cPf Nº 033.079.552-09), pertencente 
ao Polo Belém/Pa.
art. 2º EXclUir o al cfP PM BrENo TraVaSSo SaraiVa doS SaNToS, 
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, 23 de março de 2022.
MarcElo roNald BoTElHo dE SoUZa – cEl QoPM rG 18084
chefe do Estado Maior Geral da PMPa
respondendo Pelo comando da PMPa

Protocolo: 775986

errata

errata da Portaria Nº 124/22/di/dF, contida no doE nº 34.845 do 
dia 27/01/2022; onde lê-Se: Período: 17/01/2022, objetivo: chamado 
de Justiça; leia-Se: Período: 17 a 18/01/2022; objetivo: reforço de 
Policiamento (oP.ENEM PPl 2021). ordenador: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra.
errata da Portaria Nº 131/22/di/dF, contida no doE nº 34.846 do 
dia 28/01/2022; onde lê-Se: Período: 04 a 08/01/2022; leia-Se: Período: 
09/01/2022. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 775520

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 010/2022/cPL/PMPa
Pae Nº 2022/179610

ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia MiliTar do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 05.054.994/0001 - 42, e o contratado:
 

cUrso de ForMaÇÃo de oFiciais – cFo 2021/2024
disciPLiNa doceNte cPF VaLor

TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar NEY NaZarENo MarQUES da lUZ 635.013.092-87 r$ 5.600,00
Valor ToTal r$ 5.600,00

Valor ToTal coM PaTroNal r$ 6.720,00
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do oBJETo: contratação de professores e/ou instrutores para ministrarem 
aulas no cUrSo dE forMaÇÃo dE oficiaiS - cfo 2021/2024, em substi-
tuição ao docente allaN THYaGo SaNToS NaSciMENTo, o qual havia sido 
contratado através do Termo de inexigibilidade Nº 025/2021/cPl/PMPa, 
publicado no doE N° 34.732, de 13 oUT 21.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no inc. ii do art. 25 c/c 
com o art. 13, inciso Vi da lei 8.666/93, considerando a natureza singular 
dos serviços que serão prestados.
Valor ESTiMado: r$ 6.720,00 (seis mil, setecentos e vinte reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa: 1502 – Segurança Pública; ação 
(projeto/atividade): 26/8833 – formação inicial de agentes de Segurança 
Pública; Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 – outros Serviços de Terceiros 
- Pessoa física; 3.3.90.47.00 - obrigações Tributarias e contributivas; Pi: 
1050008833C; Fonte do Recurso: 0101 (Recurso Próprio).
ordENador rESPoNSáVEl: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – 
cEl PM, coMaNdaNTE - GEral da PMPa
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 23 de março de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 776012

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
Processo Pae Nº 2022/179610
O Comandante Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade 
de licitação nº 010/2022/cPl/PMPa visando à contratação de professo-
res e/ou instrutores para ministrarem aulas no cUrSo dE forMaÇÃo dE 
oficiaiS - cfo 2021/2024, em substituição ao docente allaN THYaGo 
SaNToS NaSciMENTo, o qual havia sido contratado através do Termo de 
inexigibilidade Nº 025/2021/cPl/PMPa, publicado no doE N° 34.732, de 
13 oUT 21.
Valor: r$ r$ 6.720,00 (seis mil, setecentos e vinte reais).
Belém - Pa, 23 de março de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 776015

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo - PUBLicaÇÃo
PORTARIA Nº 310/2022-DGA-SUP FUNDOS; Suprido ricardo BraGa 
dE aMoriM, MaJ PM, Mf 57197955/2, do efetivo do (a) lad/cMS; Prazo 
p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.39 –SErViÇo 
dE TErcEiroS PESSoa JUrÍdica; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
PORTARIA Nº 311/2022-DGA-SUP FUNDOS; Suprido fáBio alEX 
corrÊa Barra, TEN cEl PM, Mf: 57821981, do efetivo do (a) 10º 
BPM/cPc ii; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1500,00; 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: 775878

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2237/21/di/dF – objetivo: atender chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: acará-Pa; Período: 16/11/2021; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidor: cB PM Mirlane dos Prazeres Mendes; cPf: 
002.706.942-77; Valor: r$ 126,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 776011
Portaria Nº 1251/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização de 
Trânsito (2ªQUINZ-MARÇO/22-BPRV/ OP. LEI SECA); FUNDAMENTO LEGAL: 
Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Salinópolis-
Pa; Período: 15 a 30/03/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação 
e 15 de pousada; Servidores: SGT PM carlos roberto rodrigues carneiro; 
cPf: 451.913.282-72; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Eliezer dos Santos 
anselmo Junior; cPf: 611.202.602-30; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Jorge 
luiz de Souza cuimar; cPf: 468.206.042-20; Valor: r$ 3.956,40. cB PM 
adriano campelo dias; cPf: 769.191.022-34; Valor: r$ 3.798,00. Sd PM 
Elaine cristina da Silva rodrigues; cPf: 903.670.732-34; Valor: r$ 3.798,00. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1252/22/di/dF – objetivo: Supervisão de Policiamento 
e Fiscalização de Trânsito (2ªQUINZ-MARÇO/22-BPRV/ SUPERVISÃO I); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 15 a 30/03/2022; Quantidade de 
diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: MaJ PM armando 
Jofre Souza de lima; cPf: 712.064.692-34; Valor: r$ 4.747,80. caP PM 
Elson Sousa rodrigues; cPf:898.575.262-68; Valor: r$ 4.352,10. SGT PM 

rafael fernandes caxias; cPf: 799.007.982-87; Valor: r$ 3.956,40. cB PM 
altamir Miguel amaro Morais; cPf: 896.246.022-04; Valor: r$ 3.798,00. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1253/22/di/dF – objetivo: Supervisão de Policiamento 
e Fiscalização de Trânsito (2ªQUINZ-MARÇO/22-BPRV/ SUPERVISÃO III); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; 
destino: conceição do araguaia-Pa; Período: 15 a 30/03/2022; Quantidade 
de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: TEN PM diogo 
costa dos Santos; cPf: 919.059.312-04; Valor: r$ 4.233,30. SGT PM dayse 
ferreira dias; cPf: 900.093.712-49; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Pedro Paulo 
Santos da luz; cPf: 953.448.372-91; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM david de 
Paiva carlos Júnior; cPf: 825.635.782-72; Valor: r$ 3.956,40. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1266/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização de 
Trânsito (OP. CARNAVAL); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Marituba-Pa; destino: curuçá-Pa; Período: 28/02 a 03/03/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT 
PM Edvaldo Silva de andrade; cPf: 368.690.312-15; Valor: r$ 522,24. SGT 
PM Gillard Silva ferreira; cPf: 264.918.182-68; Valor: r$ 522,24. SGT PM 
Paulo cesar rodrigues da Silva; cPf: 646.672.192-20; Valor: r$ 522,24. 
SGT PM Silvio reis da Silva; cPf: 642.542.752-34; Valor: r$ 522,24. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1267/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (OP. CARNAVAL); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Marituba-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 
28/02 a 03/03/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de 
pousada; Servidores: TEM PM diogo costa dos Santos; cPf: 919.059.312-
04; Valor: r$ 846,66. SUB TEN PM denis augusto da cruz fontes; cPf: 
297.346.572-91; Valor: r$ 791,28. SUB TEN PM Marcelo chucre; cPf: 
005.077.656-80; Valor: r$ 791,28. SGT PM andré levy da Silva; cPf: 
496.275.112-34; Valor: r$ 791,28. SGT PM alcides Gonçalves de lima; 
cPf: 480.101.032-68; Valor: r$ 791,28. SGT PM Edivan charles Barros 
dias; cPf: 617.325.912-53; Valor: r$ 791,28. SGT PM Emanuel de Souza 
cabral Júnior; cPf: 449.038.042-91; Valor: r$ 791,28. SGT PM Jorge 
luiz de Souza cuimar; cPf: 468.206.042-20; Valor: r$ 791,28. cB PM 
Elan rosário de Melo; cPf: 841.934.842-20; Valor: r$ 759,60. cB PM 
Elias dhonys araujo de Moraes; cPf: 009.872.952-76; Valor: r$ 759,60. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1268/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (OP. CARNAVAL); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Marituba-Pa; destino: curuçá-Pa; Período: 25 
a 28/02/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de 
pousada; Servidores: SGT PM José Eduardo dos Santos de almeida; cPf: 
460.069.072-91; Valor: r$ 522,24. SGT PM aldo Natalino conceição de 
Souza; cPf: 428.248.932-49; Valor: r$ 522,24. SGT PM charles Palheta 
da Silva; cPf: 381.524.362-91; Valor: r$ 522,24. cB PM fabio alexandre 
lima Pereira; cPf: 957.444.442-20; Valor: r$ 514,32. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1269/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (OP. CARNAVAL); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Marituba-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 25 a 
28/02/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: TEM PM diogo José Nascimento ferreira; cPf: 933.424.112-
87; Valor: r$ 846,66. SUB TEN PM Henrique Mariano Gomes do amaral; 
cPf: 452.428.282-34; Valor: r$ 791,28. SGT PM ivaldo Severo campos; 
cPf: 395.295.172-20; Valor: r$ 791,28. SGT PM luís cristovão farias de 
Souza; cPf: 293.986.222-20; Valor: r$ 791,28. SGT PM ronaldo denis 
dos Santos corrêa; cPf: 834.718.982-04; Valor: r$ 791,28. SGT PM Nilson 
andré dos Santos Borges; cPf: 460.350.362-87; Valor: r$ 791,28. cB 
PM Jorge Victor Vieira acioli; cPf: 751.113.652-49; Valor: r$ 759,60. cB 
PM renan Silva de Melo; cPf: 948.065.512-87; Valor: r$ 759,60. cB PM 
anderson de Mendonça cordovil; cPf: 794.382.962-04; Valor: r$ 759,60. 
cB PM Joyce capistrano acioli; cPf: 965.766.852-20; Valor: r$ 759,60. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1270/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (OP. CARNAVAL); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Marituba-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 
25 a 28/02/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de 
pousada; Servidores: TEM PM adão Marcos Espirito Santo de lemos; 
cPf: 468.198.782-49; Valor: r$ 696,30. SGT PM Edivaldo Pinheiro de 
oliveira; cPf: 375.307.802-63; Valor: r$ 522,24 SGT PM Marcelo Ugarter 
de almeida; cPf: 864.913.932-91; Valor: r$ 522,24. SGT PM Marcos 
cristiano de Moura ferreira; cPf: 584.046.862-20; Valor: r$ 522,24. 
SGT PM Jean José da cruz; cPf: 455.648.922-91; Valor: r$ 522,24. SGT 
PM Elias Queiróz Filho; CPF: 582.185.992-15; Valor: R$ 522,24. CB PM 
Thiago doná; cPf: 769.187.002-78; Valor: r$ 514,32. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1271/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (OP. CARNAVAL); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Marituba-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 
28/02 a 03/03/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de 
pousada; Servidores: caP PM Elson Sousa rodrigues; cPf: 898.575.262-
68; Valor: r$ 712,14. SGT PM celso cardoso de Sousa; cPf: 575.356.712-
68; Valor: r$ 522,24. SGT PM José Maria Moraes da Silva Júnior; cPf: 
333.876.562-20; Valor: r$ 522,24. SGT PM Wesley Barbosa leite; cPf: 
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819.804.423-04; Valor: r$ 522,24. SGT PM Joaquim alves de oliveira 
Neto; cPf: 602.278.502-20; Valor: r$ 522,24. cB PM Waldeci alves de 
Sousa; cPf: 818.742.192-49; Valor: r$ 514,32. Sd PM Marcos Vinicius 
Pereira cardoso; cPf: 018.183.282-83; Valor: r$ 514,32. Sd PM Josué da 
costa alves; cPf: 926.997.662-91; Valor: r$ 514,32. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 775595
Portaria Nº 227/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
coVid-19); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Santarém-Pa; destino: Juruti-Pa; Período: 19 a 23/01/2021; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: cEl PM aldemar 
loureiro Maués Júnior; cPf: 558.937.082-53; Valor: r$ 1.107,82. SGT PM 
anastácio da Silva lima; cPf: 437.364.832-87; Valor: r$ 923,16. SGT PM 
Silvan itabaraci da Silva filho; cPf: 615.961.402-91; Valor: r$ 923,16. cB 
PM anselmo Sousa do Nascimento Júnior; cPf: 946.662.962-04; Valor: r$ 
886,20. cB PM fábio Santos Maia; cPf: 520.894.522-34; Valor: r$ 886,20. 
cB PM Thatielen dos Santos costa; cPf: 010.644.712-26; Valor: r$ 886,20. 
cB PM almir farias dos Santos; cPf: 799.902.662-04; Valor: r$ 886,20. 
cB PM armindo lemos lopes; cPf: 768.642.432-49; Valor: r$ 886,20. cB 
PM osvaldo de Morais Júnior; cPf: 936.542.192-68; Valor: r$ 886,20. Sd 
PM roderley de oliveira Sousa; cPf: 000.750.692-96; Valor: r$ 886,20. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de cntas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 228/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
coVid-19); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Santarém-Pa; destino: Juruti-Pa; Período: 19 a 23/01/2021; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: SGT PM luiz 
claudio da Silva coelho; cPf: 402.851.892-04; Valor: r$ 923,16. cB PM 
clemerson Jean Pinheiro lages; cPf: 830.753.802-53; Valor: r$ 886,20. 
cB PM Josafa Soares Sousa; cPf: 856.483.292-53; Valor: r$ 886,20. 
cB PM rangel andrey Silva; cPf: 898.726.062-34; Valor: r$ 886,20. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 229/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
coVid-19); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Santarém-Pa; destino: Juruti-Pa; Período: 19 a 23/01/2021; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidor: cB PM Wallex 
Santos de lima; cPf: 983.640.222-53; Valor: r$ 759,60. cB PM Euler 
Bruno Bentes do Nascimento; cPf: 020.300.012-95; Valor: r$ 759,60. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 775983
Portaria Nº 1272/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUINZ-MARÇO/22-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: igarapé Miri-Pa; 
Período: 15 a 30/03/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de 
pousada; Servidores: SGT PM Edmilson da Silva Sousa; cPf: 592.561.172-
15; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Emanuel de Souza cabral Júnior; cPf: 
449.038.042-91; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM indiodilson andré de Jesus 
Melo; cPf: 634.070.602-97; Valor: r$ 3.956,40. cB PM rosileno Pantoja 
da Silva; CPF: 679.369.202-00; Valor: R$ 3.798,00. CB PM Tony Jefferson 
rodrigues da costa; cPf: 708.517.432-34; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1273/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUINZ-MARÇO/22-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: ourém-Pa; Período: 
15 a 30/03/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de 
pousada; Servidores: SUB TEN PM Marcelo chucre; cPf: 005.077.656-80; 
Valor: r$ 3.956,40. SGT PM amilton de Sena Barreto; cPf: 486.364.952-
53; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM luis charles Moraes lima; cPf: 
649.369.612-72; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Paulo césar Serra Necy; 
cPf: 629.073.282-04; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Edvan ribeiro Gomes; 
cPf: 781.305.492-04; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Sérgio cardoso de Souza 
Pereira; cPf: 846.464.972-04; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1274/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUINZ-MARÇO/22-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: altamira-Pa; 
Período: 15 a 30/03/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 
15 de pousada; Servidores: SGT PM José Eduardo dos Santos de almeida; 
cPf: 460.069.072-91; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM aguinaldo Hygor 
oliveira Matos; cPf: 837.271.592-00; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Michel 
Souza da Silva; cPf: 522.779.762-53; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Geraldo 
Vitor Barbalho ferreira; cPf: 645.513.692-68; Valor: r$ 3.956,40. cB PM 
Thiago doná; cPf: 769.187.002-78; Valor: r$ 3.798,00. cB PM William de 
Sousa Brito; cPf: 838.413.262-34; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1275/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUINZ-MARÇO/22-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; 
Período: 15 a 30/03/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 
15 de pousada; Servidores: SGT PM Marcos cristiano de Moura ferreira; 
cPf: 584.046.862-20; Valor: r$ 2.611,20. SGT PM Milton cezar da Silva; 
cPf: 664.797.972-72; Valor: r$ 2.611,20. SGT PM reginaldo Silva Barros; 
cPf: 379.885.902-78; Valor: r$ 2.611,20. cB PM Paulo fernando dias 
Barros; cPf: 937.186.242-49; Valor: r$ 2.571,60. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 1276/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUINZ-MARÇO/22-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: castanhal-Pa; Período: 
15 a 30/03/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; 
Servidores: SGT PM ronald Tavares Pantoja; cPf: 787.246.002-53; Valor: 
r$ 2.611,20. SGT PM Joaquim alves de oliveira Neto; cPf: 602.278.502-20; 
Valor: r$ 2.611,20. SGT PM Thiago cleberson da Silva; cPf: 867.573.002-
06; Valor: r$ 2.611,20. SGT PM Josué Soares Torres da Silva Júnior; cPf: 
914.479.172-00; Valor: r$ 2.611,20. SGT PM Bruno Pinheiro dos Santos; 
cPf: 841.182.102-15; Valor: r$ 2.611,20. cB PM abraão Moura lobato; cPf: 
004.753.792-25; Valor: r$ 2.571,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1277/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUINZ-MARÇO/22-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Santo antônio 
do Tauá-Pa; Período: 15 a 30/03/2022; Quantidade de diárias: 15 de 
alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM andré levy da Silva; cPf: 
496.275.112-34; Valor: r$ 2.611,20. SGT PM Klébson Modesto carvalho; 
cPf: 304.414.042-00; Valor: r$ 2.611,20. SGT PM Marcus Vinicius Nunes 
da cunha; cPf: 608.950.122-00; Valor: r$ 2.611,20. SGT PM igor de 
oliveira Nery da costa; cPf: 530.024.232-20; Valor: r$ 2.611,20. cB 
PM denilson José Nascimento ferreira; cPf: 000.337.532-37; Valor: 
r$ 2.571,60. cB PM José augusto ferreira Maues; cPf: 793.040.522-
20; Valor: r$ 2.571,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 1278/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização de 
Trânsito (2ªQUINZ-MARÇO/22-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Marituba-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 15 a 
30/03/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; 
Servidores: SGT PM Silvio Jarbas Martins Barradas; cPf: 488.849.442-87; 
Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Emanoel Nasareno Santana da Silva; cPf: 
516.513.942-53; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Jucelino Silva Torres; cPf: 
440.776.022-20; Valor: r$ 3.956,40. cB PM anderson alexandre da Silva; 
cPf: 730.508.222-87; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Thomas cristian Melthieur 
Moraes Silva; cPf: 001.931.632-17; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1279/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUINZ-MARÇO/22-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Moju-Pa; Período: 15 
a 30/03/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; 
Servidores: SUB TEN PM denis augusto da cruz fontes; cPf: 297.346.572-
91; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Thiago da Silva costa; cPf: 867.410.392-87; 
Valor: r$ 3.956,40. SGT PM reginaldo cláudio Velasco azevedo Júnior; cPf: 
489.891.262-15; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM cristian Pantoja de loureiro; 
cPf: 608.517.322-91; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Marcelo Matias de Jesus; 
cPf: 775.684.272-34; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Glauber João Marques de 
freitas; cPf: 897.230.662-20; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1280/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUINZ-MARÇO/22-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: cametá-Pa; 
Período: 15 a 30/03/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 
15 de pousada; Servidores: SGT PM Marcelo de Moraes ferreira; cPf: 
616.675.012-91; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM José Joaquim cordeiro 
oliveira; cPf: 264.450.772-34; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Nielson 
costa Souza; cPf: 790.282.172-15; Valor: r$ 3.798,00. cB PM augusto 
damasceno carvalho; cPf: 937.911.002-20; Valor: r$ 3.798,00. cB 
PM Waldeci alves de Sousa; cPf: 818.742.192-49; Valor: r$ 3.798,00. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1281/22/di/dF – Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito 
(2ªQUiNZ-MarÇo/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Marituba-PA; Destino: Tailândia-PA; Período: 15 a 30/03/2022; Quantidade 
de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM João Max Souza 
da Silva; cPf: 331.229.702-87; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Tarcisio Meira de Paiva; 
cPf: 431.528.212-04; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Marineide Trindade da Silva 
carvalho; cPf: 761.057.332-91; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM amilton Brito coêlho; 
cPf: 672.094.752-49; Valor: r$ 3.956,40. cB PM clebyson John Borges Pinheiro; 
cPf: 961.448.312-15; Valor: r$ 3.798,00. Sd PM danilo Max Moraes da Silva; 
cPf: 016.993.782-82; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 1282/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUINZ-MARÇO/22-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Tomé açu-Pa; 
Período: 15 a 30/03/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação 
e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Jõao amancio Neves dos reis; 
cPf: 427.579.672-15; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Hilton chaves Martins; 
cPf: 004.554.632-04; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Murilo alberto dos Santos 
lira; cPf: 516.971.902-78; Valor: r$ 3.798,00. cB PM david Bruno Pereira 
dos Santos; cPf: 934.965.082-72; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Jamyson 
Muniz Pinheiro; cPf: 792.425.962-72; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1283/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUINZ-MARÇO/22-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: acará-Pa; Período: 
15 a 30/03/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de 
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pousada; Servidores: SGT PM Manoel José Moraes Pontes; cPf: 391.479.672-
34; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Eduardo augusto das Neves Pereira; cPf: 
690.175.142-72; Valor: r$ 3.956,40. cB PM felipe Portal lopes; cPf: 
017.639.752-31; Valor: r$ 3.798,00. cB PM fernando rodrigues Gonçalves; 
cPf: 947.822.882-04; Valor: r$ 3.798,00. cB PM roberto Soares lobo 
Junior; cPf: 984.234.362-68; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1284/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUINZ-MARÇO/22-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Goianésia do Pará-
Pa; Período: 15 a 30/03/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação 
e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Edivan charles Barros dias; cPf: 
617.325.912-53; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM cleberson Miranda cardoso; 
cPf: 792.599.442-87; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Madson douglas de Brito 
oliveira; cPf: 835.452.712-34; Valor: r$ 3.956,40. cB PM leandro de Sousa 
Santos; cPf: 857.253.232-34; Valor: r$ 3.798,00. cB PM rodrigo raphael 
cabral Trindade; cPf: 008.004.782-31; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1285/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2°QUINZ-MARÇO/22-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Santarém-Pa; 
Período: 15 a 30/03/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de 
pousada; Servidores: SGT PM Gillard Silva ferreira; cPf: 264.918.182-68; 
Valor: r$ 3.956,40. SGT PM alexandre Miranda Silva; cPf: 411.169.922-
72; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM aurélio Silva arias; cPf: 471.283.052-
20; Valor: r$ 3.956,40. cB PM cleyton Batista lopes; cPf: 699.030.692-
00; Valor: r$ 3.798,00. cB PM andré Tiago da Silva Barbosa; cPf: 
836.584.912-72; Valor: r$ 3.798,00. cB PM cleison antonio de oliveira 
da Silva; cPf: 704.307.482-72; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1286/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUINZ-MARÇO/22-BPRV/); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: aurora do Pará-
Pa; Período: 15 a 30/03/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação 
e 15 de pousada; Servidores: SGT PM celso cardoso de Sousa; cPf: 
575.356.712-68; Valor: r$ 3.956,40. cB PM adercio lima rabelo; cPf: 
001.251.292-38; Valor: r$ 3.798,00. cB PM João Henrique Siqueira 
Seabra; cPf: 999.465.482-91; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Marco Jhones 
Braga Monteiror; cPf: 980.434.552-87; Valor: r$ 3.798,00. cB PM aércio 
lima rabelo; cPf: 001.251.172-21; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1287/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUINZ-MARÇO/22-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Marabá-Pa; 
Período: 15 a 30/03/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 
de pousada; Servidores: SGT PM Elias Pinheiro Barbosa; cPf: 367.699.752-
20; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Wellington de oliveira E Silva; cPf: 
751.112.502-63; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM luiz Henrique Gonzaga da 
costa Santos; cPf: 836.600.622-00; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Yasmin 
rocha do Nascimento; cPf: 935.396.302-87; Valor: r$ 3.956,40. cB PM 
carlos felipe Bahia Magalhães; cPf: 010.425.532-38; Valor: r$ 3.798,00. 
Sd PM Eliase da Silva Barbosa; cPf: 018.985.802-86; Valor: r$ 3.798,00. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1288/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUINZ-MARÇO/22-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Parauapebas-Pa; 
Período: 15 a 30/03/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação 
e 15 de pousada; Servidores: SGT PM amarilson Negrão lobo; cPf: 
449.772.712-20; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM luciano Barros da Silva; 
cPf: 511.184.242-04; Valor: r$ 3.956,40. cB PM ronnyel de Sousa 
Matos; cPf: 014.078.453-57; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Thiago de araújo 
dantas; cPf: 935.068.482-91; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Jurandir Pereira 
da Silva Neto; cPf: 779.708.612-53; Valor: r$ 3.798,00. cB PM ronny 
Ewerton Santos da Silva; cPf: 922.276.942-20; Valor: r$ 3.798,00. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1289/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUINZ-MARÇO/22-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Ourilândia do Norte-
Pa; Período: 15 a 30/03/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação 
e 15 de pousada; Servidores: SGT PM José Maria Moraes da Silva Júnior; 
cPf: 333.876.562-20; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM José Maria Pantoja Pena; 
cPf: 428.213.552-20; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Howard ross Teixeira; 
cPf: 449.647.142-68; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Nissey Jaime de Miranda 
damasceno; cPf: 585.402.372-53; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Evanildo 
oliveira da Silva; cPf: 392.379.742-72; Valor: r$ 3.956,40. Sd PM Wanderley 
ribeiro Gomes; cPf: 017.887.402-70; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1290/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUINZ-MARÇO/22-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: conceição do 
araguaia-Pa; Período: 15 a 30/03/2022; Quantidade de diárias: 15 de 
alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM alcides Gonçalves de 
lima; cPf: 480.101.032-68; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Marcos Bruno 
Muniz de Sousa; cPf: 732.262.382-72; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM luíz 
costa Santos Junior; cPf: 805.646.742-49; Valor: r$ 3.956,40. cB PM 

Herivelton Tamerson Pereira cardoso; cPf: 984.795.802-59; Valor: r$ 
3.798,00. cB PM Elan rosário de Melo; cPf: 841.934.842-20; Valor: r$ 
3.798,00. Sd PM Marcos Vinicius Pereira cardoso; cPf: 018.183.282-
83; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 1291/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUINZ-MARÇO/22-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Paragominas-Pa; 
Período: 15 a 30/03/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 
15 de pousada; Servidores: SGT PM Silvio fernando ferraz dos Santos; 
cPf: 354.063.802-49; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Márcio augusto araújo 
dos Santos; cPf: 410.284.492-91; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM amilson 
ferreira lobato; cPf: 396.594.702-82; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM 
Wesley Barbosa leite; cPf: 819.804.423-04; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM 
anderson Soeiro da Silva; cPf: 762.104.482-91; Valor: r$ 3.956,40. cB 
PM Josué Miranda amaral dias; cPf: 000.955.872-17; Valor: r$ 3.798,00. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 775961

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo coNstaNte No diÁrio 
OFICIAL Nº 34.903 DE 23/03/2022; rEfErENTE a diaria, PorTaria 
Nº 124/22-df, QUE GEroU o ProTocolo dE PUBlicaÇÃo: 775195.

Protocolo: 775517
GoVerNo do estado do ParÁ

PoLÍcia MiLitar do ParÁ (PMPa)
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto 

e adMiNistraÇÃo (sePLad)
coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de 

ForMaÇÃo de PraÇas – cFP/PMPa/2020
editaL Nº 105/cFP/PMPa/sePLad, de 23 de MarÇo de 2022 

reiNteGraÇÃo de caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice e
coNVocaÇÃo Para a reaLiZaÇÃo do teste de aVaLiaÇÃo FÍsica
 
a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará – PMPa E a SEcrETaria dE 
ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SEPlad, no uso de 
suas atribuições legais e em face da decisão judicial proferida em caráter 
liminar, tornam pública a suspensão da eliminação do candidato, bem como 
a reintegração no certame, na condição “sub judice”, e a convocação para 
a realização da 4ª Etapa – Teste de avaliação física do concurso público 
destinado à admissão ao curso de formação de Praças da Polícia Militar do 
Pará – cfP/PMPa/2020, conforme a seguir:
1 da reiNteGraÇÃo de caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice
1.1 fica reintegrado no certame o candidato na seguinte ordem: número 
de inscrição e nome completo:
272163709, raMiSoN NUNES da SilVa (sub judice, ação ordinária nº 
0800179-63.2022.8.14.0033).
2 caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice, coNVocado Para a 
etaPa de teste de aVaLiaÇÃo FÍsica
2.1 fica convocado para a realização da 4ª Etapa – Teste de avaliação 
física, o candidato, na condição sub judice, abaixo relacionado na seguinte 
ordem: cidade, número de inscrição, nome do candidato.
a) CFP/PMPA (sexo masculino – código 201): 
BElÉM TUrMa 01 – 6h20min: 272163709, raMiSoN NUNES da SilVa 
(sub judice, ação ordinária nº 0800179-63.2022.8.14.0033).
3 da 4ª etaPa – teste de aVaLiaÇÃo FÍsica 
3.1 A 4ª Etapa – Teste de Avaliação Física, de presença obrigatória e de 
caráter exclusivamente eliminatório, será realizada pelo IADES, no dia 02 
de abril, conforme horário acima mencionado e local a seguir:
a) em Belém/Pa – dia 2 de abril de 2022 (sábado)
UEPa-ccBS
av. João Paulo ii, 817 - Belém – Pará – cEP: 68376-035.
3.2 o candidato deverá comparecer ao local do Teste de avaliação física, 
com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência do horário fixado no 
comunicado mencionado no subitem 3.1, acima. 
3.3 o Teste de avaliação física realizar-se-á, independentemente das 
diversidades físicas ou climáticas, na data estabelecida para a realização 
do mesmo.
3.4 Não será permitida a entrada e permanência de candidatos fora do seu 
horário de convocação, bem como de terceiros (acompanhantes), durante 
todo o período de realização do Teste de avaliação física, em quaisquer 
dependências do local de realização da fase.
3.5 o candidato deverá comparecer com roupa e calçado apropriados à 
prática da educação física, munido de documento de identidade original, 
com foto, capaz de identificá-lo (conforme o subitem 9.4 do Edital 
Normativo) e de atestado médico original específico para tal fim, emitido 
há, no máximo, 15 (quinze) dias anteriores ao da realização dos testes.
3.5.1 o atestado médico deverá conter, expressamente, a informação 
de que o candidato está apto a realizar os testes de avaliação física do 
concurso público para admissão ao curso de formação de Praças - cfP/
PMPa, sem qualquer restrição.
3.5.2 o atestado médico deverá conter a assinatura e o nome completo 
do médico responsável por sua emissão, além do número de seu registro 
no conselho regional de Medicina (crM). Não serão aceitos atestados 
médicos expedidos para fins de trabalho, ou seja, aqueles que comprovam 
apenas que o candidato goza de saúde física e mental e que não constam 
explicitamente a aptidão para a realização dos testes de avaliação física do 
concurso público.
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3.5.3 Todas as informações constantes no atestado médico devem estar 
legíveis. 
3.5.4 Não será aceito o atestado que não atenda os dispositivos contidos 
nos subitens 3.5.1e 3.5.2 deste edital. 
3.5.5 O atestado médico deverá ser entregue no momento da identificação 
do candidato para o início da prova e será retido pelo iadES.
3.5.6 Não será aceita a entrega do atestado médico em momento posterior 
ao da realização do teste de avaliação física.
3.5.7 o candidato que deixar de apresentar o atestado médico será 
impedido de realizar a 4ª Etapa – Teste de avaliação física, sendo, 
consequentemente, eliminado do certame. 
3.6 O candidato que não comparecer ao local na hora definida perderá 
o direito de realizar os eventos agendados, qualquer que venha a ser o 
motivo alegado, e será considerado eliminado. 
3.7 os testes físicos serão realizados em até 2 (duas) tentativas, sendo 
concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver o 
desempenho mínimo na primeira, após um tempo não menor do que 5 
(cinco) minutos e máximo de 1 (uma) hora da realização da tentativa 
inicial, com exceção do teste de corrida que será realizado em apenas 1 
(uma) tentativa. 
3.8 os testes e índices mínimos do teste de avaliação física obedecerão 
às normas relacionadas a seguir, para ambos os sexos, conforme índices 
mínimos dos seguintes exercícios físicos: 
a) flexão/sustentação de braço na barra fixa horizontal: 2 (duas) repetições 
para o sexo masculino e 12 (doze) segundos de sustentação para o sexo 
feminino; 
b) flexão abdominal sobre o solo com duração de 1 (um) minuto: 30 
(trinta) repetições para o sexo masculino e 27 (vinte e sete) repetições 
para o sexo feminino; 
c) flexão de braço no solo: 23 (vinte e três) repetições para ambos os 
sexos, sendo a execução para os homens em 4 (quatro) apoios (mãos e 
pés) e para as mulheres em 6 (seis) apoios (mãos, joelhos e pés); 
d) corrida com duração de 12 (doze) minutos: 2.000 (dois mil) metros para 
o sexo masculino e 1.600 (mil e seiscentos) metros para o sexo feminino. 
3.9 os testes físicos serão aplicados conforme descrição e performances 
mínimas exigidas contidas no Edital nº 01-cfP/PMPa/ SEPlad-, de 
12/11/2020. 
3.10 os candidatos poderão desistir de realizar os testes que compõem a 
4ª Etapa – Teste de Avaliação Física, por escrito, em formulário próprio a 
ser fornecido pela comissão organizadora. 
3.11 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporária ou 
permanente que impossibilitem a realização dos testes ou que diminuam a 
capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não 
sendo dispensado nenhum tratamento privilegiado, mesmo que ocorram 
durante a realização dos testes. 
3.12 São condições que implicam na eliminação do candidato: 
a) faltar ou chegar atrasado para o exame físico; 
b) for considerado inapto por não ter atingido o índice mínimo exigido 
em qualquer um dos testes aplicados ou não realizar os testes físicos na 
data prevista, seja por qualquer motivo de alterações psicológicas e/ou 
fisiológicas temporárias ou permanentes; 
c) deixar a candidata gestante ou em estado de puerpério de apresentar 
atestado médico, emitido até 48 (quarenta e oito) horas antes da 
realização do teste de avaliação física, por médico especialista habilitado 
para emiti-lo, atestando que ela pode realizar o teste de avaliação física, 
e (ou) não assinar o Termo de responsabilidade fornecido pela comissão 
organizadora; e 
d) desistir, por escrito, de realizar qualquer um dos testes que compõem a 
4ª Etapa – Teste de avaliação física. 
3.13 Será considerado apto o candidato que atingir o desempenho mínimo 
em todos os testes. 
3.14 o candidato será submetido a todos os testes, independentemente de 
seu aproveitamento em cada um deles. 
3.15 a candidata que se apresentar, no local, no dia e no horário 
estabelecidos no edital específico de convocação, com atestado médico que 
comprove situação de gravidez ou estado de puerpério que a impossibilite 
de realizar os testes de avaliação física, terá suspensa a sua avaliação física 
na presente etapa. a candidata continuará participando das demais etapas 
e, caso aprovada em todas elas, será convocada para a realização dos testes 
de avaliação física após o período máximo de 90 (noventa) dias, a contar 
da data do parto ou fim do período gestacional ou estado de puerpério, de 
acordo com a conveniência da administração, sem prejuízo da participação 
nas demais etapas do concurso público. É de inteira responsabilidade da 
candidata procurar o IADES, após o período mencionado, para a realização 
da referida etapa. 
3.15.1 O atestado médico deverá ser entregue no momento de identificação 
da candidata para a realização dos testes de aptidão física, não sendo 
aceita a entrega de atestado médico em outro momento. a candidata que 

não entregar o atestado médico e, se recusar a realizar os testes de aptidão 
física alegando estado de gravidez, será eliminada do concurso público. 
3.15.2 a candidata que apresentar o atestado médico que comprove seu 
estado de gravidez e, ainda assim, desejar realizar os testes de aptidão 
física deverá apresentar atestado em que conste, expressamente, que a 
candidata está apta a realizar os exercícios físicos. 
3.15.3 a candidata que deixar de apresentar qualquer dos atestados 
médicos nos dois momentos, ou que apresentá-los em desconformidade 
será eliminada do concurso público. 
3.15.4 Os atestados médicos serão retidos e, em hipótese alguma, serão 
devolvidos ou fornecidas cópias a candidata. 
3.15.5 caso a candidata seja eliminada nas etapas posteriores a etapa 
de testes de avaliação física será automaticamente eliminada do certame, 
perdendo o direito de realizar os testes de aptidão física após 90 (noventa) 
dias, a contar da data do parto, estado de puerpério ou fim do período 
gestacional. 
3.16 Não haverá segunda chamada para a realização da etapa de testes 
de aptidão física. 
3.17 A contagem oficial de tempo, de distância percorrida e do número de 
repetições dos candidatos em cada teste será, exclusivamente, realizada 
pela Banca Examinadora.
3.18 Será considerado apto na etapa de teste de aptidão física o candidato 
que atingir o desempenho mínimo em todos os testes. 
3.19 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e (ou) a 
participação de terceiros durante a realização da etapa de testes de 
aptidão física. 
3.20 Não haverá segunda chamada para a realização da 4ª Etapa – Teste 
de avaliação física. Será eliminado do concurso público o candidato que 
não comparecer ao local e horário previstos para a sua realização. 
3.21 caberá ao coordenador da Banca Examinadora decidir sobre quaisquer 
imprevistos ocorridos durante a 4ª Etapa – Teste de avaliação física. 
3.22 o candidato considerado inapto poderá interpor recurso no prazo 
máximo de 3 (três) dias úteis após a publicação do resultado preliminar do 
teste de avaliação física. 
3.23 É obrigatória a utilização de máscara protetora facial para acesso e 
permanência no local de realização da 4ª Etapa – Teste de avaliação física, 
sendo responsabilidade do candidato comparecer ao local com a própria 
máscara. o iadES não fornecerá máscaras. Será permitido ao candidato 
o consumo individual de água e alimentos entre os intervalos das baterias 
de teste.
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 23 de março de 2022.
coroNEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

GoVerNo do estado do ParÁ
PoLÍcia MiLitar do ParÁ (PMPa)

secretaria de estado de PLaNeJaMeNto 
e adMiNistraÇÃo (sePLad)

coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de 
ForMaÇÃo de PraÇas-cFP/PMPa/2020

editaL Nº 106/cFP/PMPa/sePLad, de 23 de MarÇo de 2022
reiNteGraÇÃo de caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice 

a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará – PMPa E a SEcrETaria dE 
ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SEPlad, no uso de 
suas atribuições legais e em face da decisão judicial proferida em caráter 
liminar, tornam público a suspensão da eliminação dos candidatos, bem 
como suas reintegrações no certame, na condição “sub judice” do concurso 
público destinado à admissão ao curso de formação de Praças da Polícia 
Militar do Pará – cfP/PMPa/2020, conforme a seguir:
1 da reiNteGraÇÃo de caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice
1.1 fica reintegrado no certame o candidato na seguinte ordem: número 
de inscrição e nome completo:
272116593, WalESSoN BrUNo da SilVa NaSciMENTo (sub judice, 
ação ordinária nº 0800020-43.2022.8.14.0091); 272169985, ariEl 
JoNES dE oliVEira GoBira (sub judice, ação ordinária nº 0810901-
11.2021.8.14.028); 272109094 ENGElS fEliPE oliVEira SaNToS 
dE alMEida (sub judice, Mandado de Segurança n° 0810900-
26.2021.8.14.0028).
2 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 23 de março de 2022.
coroNEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 776031



diário oficial Nº 34.905   75Quinta-feira, 24 DE MARÇO DE 2022

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
contrato nº 003/2022
Exercício: 2022
objeto: Prestação de Serviços de administração e gerenciamento informatiza-
do de fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis e agente redutor 
de líquido automotivo (arla 32), em rede de postos credenciados em todo 
o território nacional para veículos automotores e equipamento integrantes da 
frota da administração pública do poder executivo do estado do Pará.
Valor: 376.859,09 (Trezentos e Setenta e Seis Mil, oitocentos e cinquenta 
e Nove reais, e Nove centavos)
Vigência: 21/03/2022 a 21/03/2023
data da assinatura: 21/03/2022
licitação: ProcESSo N° 2021/111231 – SEPlad – Pregão Eletrônico SE-
Plad/dGl/SrP N° 024/2021 – aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo N° 009/2022
Programa: 1297 – Manutenção da Gestão
Projeto atividade: 8339 – ações administrativas
Elemento de Despesa: 333903001 -Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 
Plano interno: 4120004668cc
fonte do recurso: 0151/0351
contratada: TicKET SolUÇÕES HdfGT
cNPJ: 03.506.307/0001-57
Telefone: (51) 3920-2200
E-mail: licitacoes@edenred.com
Endereço: rua Machado de assis, n° 50, Edif 2, Bairro: Santa lucia, campo 
Bom - rS cEP: 93.700-000
ordenador: MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo
dirETor do faSPM.

Protocolo: 775737

terMo aditiVo a coNtrato
.

extrato de termo aditivo nº 002/2022
contrato nº 013/2020
Exercício: 2022
objeto: Prorrogação do contrato de empresas especializadas em confec-
ção, fornecimento, distribuição e comercialização de uniformes, fardamen-
to, acessórios e equipamentos de proteção individual de uso militar, por 
serviços de reembolsáveis.
Justificativa: Atender as demandas da FARDACESO
Valor Global: Por demanda, até o limite da dotação orçamentaria.
Vigência: 06/03/2022 a 05/03/2023
data da assinatura: 02/03/2022
licitação: Processo n° 032/2019 - cPl/faSPM - crEdENciaMENTo 
004/2019 – cPl/faSPM.
Programa: 1502 – Segurança Pública
Projeto/atividade: 8277 – operacionalização das ações finalísticas
Elemento de despesa: 3339032 – Material destinado a assistência Social
Plano interno: 1050008277c
fonte do recurso: 0151/0351
contratada: aSSociaÇÃo Polo ProdUTiVo do Pará
Endereço: rua antônio Barreto, n° 1595, Bairro São Braz, Belém/Pa
ordenador: Moisés costa da conceição – cEl QoPM
diretor do faSPM

Protocolo: 775799
extrato de termo aditivo nº 001/2022
contrato nº 038/2021
Exercício: 2022
Objeto: Reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Prestação de 
serviços de Tecnologia da informação voltada ao desenvolvimento e ma-
nutenção evolutiva e adaptativa de sistema de informação sob demanda, 
em regime de fábrica de software em PHP, visando atender demandas do 
fundo de assistência.
Justificativa: Aumento expressivo de carga tributária, que culminou em 
aumento de custos para a contratada executar os serviços objeto origi-
nal deste contratual.
Valor Global: até o limite da dotação orçamentária, com dispêndio 
mensal, por demanda.
licitação: Processo 023/2021 – cPl/faSPM – iNEXiGiBilidadE dE lici-
TaÇÃo Nº 003/2021 – cPl/faSPM
Programa: 1297 – Manutenção de gestão
Projeto/atividade: 8338 – ação administrativa
Elemento de despesa: 339040 – Manutenção de Software
Plano interno: 4120008338c
fonte do recurso: 0151/0351
contratada: EQUiliBriUM WEB SErViÇoS dE iNforMáTica lTda
Endereço: rua Ó de almeida, 533 - 01 - campina, Belém - Pa, cEP: 66017-050
E-mail: allan@equilibriumweb.com.br
ordenador: Marcio cUNHa GoMES –TEN cEl QoPM
resp. p/ direção do faSPM

Protocolo: 775781

extrato de termo aditivo nº 002/2022
contrato nº 041/2021
Exercício: 2022
Objeto: Reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de prestação de 
serviços especializado no fornecimento de mão de obra de apoio às ativi-
dades administrativas, para exercer atividades na sede do fundo de assis-
tência Social da Polícia Militar - faSPMPa
Justificativa: Aumento expressivo de carga tributária, que culminou em 
aumento de custos para a contratada executar os serviços objeto origi-
nal deste contratual.
Valor Global: até o limite da dotação orçamentária, com dispêndio men-
sal, por demanda.
data da assinatura: 17/02/2022
licitação: Processo n° 030/2021 - cPl/faSPM – diSPENSa dE liciTaÇÃo 
N° 010/2021 cPl/faSPM
Programa: 1297 – Manutenção de gestão
Projeto/atividade: 8338 – ação administrativa
Elemento de despesa: 3339037 – locação de mão de obra
Plano interno: 4120008338c
fonte do recurso: 0151/0351
contratada: EQUiliBriUM WEB SErViÇoS dE iNforMáTica lTda
Endereço: rua Ó de almeida, 533 - 01 - campina, Belém - Pa, cEP: 66017-050
E-mail: allan@equilibriumweb.com.br
ordenador: Marcio cUNHa GoMES –TEN cEl QoPM
resp. p/ direção do faSPM

Protocolo: 775785

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 048/2022/Gab. diretor/FasPM –Por haver necessidade 
de deslocar uma equipe itinerante deste faSPM de forma segura os farda-
mentos e equipamentos a esses polos, para serem oferecidos aos mesmos, 
principalmente os materiais que compõem o referido enxoval para uso do 
curso, bem como realizar vendas aos novos alunos do cfP, além de pro-
por a adesão dos mesmos como associados deste faSPM. fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: casta-
nhal e Paragominas; Períodos de 21 a 26 de Março de 2022; Quantidade de 
diárias: 06 diárias de alimentação e 05 diárias de pousada; Na categoria 
“B”; Servidor: 1º SGT PM rG 14252 carMEN EUNicE MoUra PalHa da 
SilVa; cPf:292.294.992-34, no Valor: r$ 1.450,68; 2º SGT rG 22570 
SilVio Maia BaTiSTa; cPf: 380.601.162-15, no Valor: r$ 1.450,68; 3º 
SGT rG 33371 clEYSoN da SilVa coSTa; cPf: 621.760.212-15, no Valor 
r$ 1.450,68. ordENador: MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo; PraZo Para 
PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 776026

.

.

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º termo aditivo de vigência ao contrato de credenciamento 
n° 001/2021- FUNsaU
objeto: prestação de serviços na área da saúde.
Vigência: 01/04/2022 a 31/03/2023
recursos orçamentários: fonte: 0101 (recurso do tesouro) 0301 (recurso 
do Tesouro – SUPERÁVIT) 0150 (Recurso Próprio) 0350 (Recurso Próprio – 
Superávit) Programa de Trabalho: 06303150282770000 Natureza de des-
pesa: 339039 Valor total: r$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
contratante: fundo de Saúde dos Servidores Militares - fUNSaU
contratada: M. a. MaGNo TEraPia ocUPacioNal EirEli – cETE
ordenador: liSio EdUardo caPEla HErMES cEl QoSPM rG 27235
diretor do fUNSaU

Protocolo: 775469

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico – 18/2022 PcPa
comunicamos a abertura do pregão eletrônico nº. 018/2022 PcPa, cujo 
objeto é a aQUiSiÇÃo dE SUPriMENToS E fErraMENTaS dE iN-
forMáTica Para aTENdEr aS NEcESSidadES da PolÍcia ciVil do 
ESTado do Pará – Pc/Pa.
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data de abertura: 06/04/2022
Hora da abertura: 09:00 (horário de Brasília/df)
Entrega de Edital: www.comprasnet.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
local da abertura: www.comprasnet.gov.br
Pregoeiro: Thiago Kiyoshi Nascimento Hosoume

Protocolo: 775666

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de MoViMeNtaÇÃo de BeNs MÓVeis
ÓrGÃo: PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ

ÓrGÃo de destiNo: secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL

Nº de ordeM Nº do rP descriÇÃo do BeM
1 126539 EVaPoradora P/ar coNd. SPliT, Hi-Wall, 12.000 BTUS
2 126540 EVaPoradora P/ar coNd. SPliT, Hi-Wall, 12.000 BTUS
3 126728 EVaPoradora P/ar coNd. SPliT, Hi-Wall, 30.000 BTUS
4 126759 EVaPoradora P/ar coNd. SPliT, Hi-Wall, 30.000 BTUS
5 126760 EVaPoradora P/ar coNd. SPliT, Hi-Wall, 30.000 BTUS
6 126761 EVaPoradora P/ar coNd. SPliT, Hi-Wall, 30.000 BTUS
7 126762 EVaPoradora P/ar coNd. SPliT, Hi-Wall, 30.000 BTUS
8 126763 EVaPoradora P/ar coNd. SPliT, Hi-Wall, 30.000 BTUS
9 126764 EVaPoradora P/ar coNd. SPliT, Hi-Wall, 30.000 BTUS
10 126765 EVaPoradora P/ar coNd. SPliT, Hi-Wall, 30.000 BTUS
11 126766 EVaPoradora P/ar coNd. SPliT, Hi-Wall, 30.000 BTUS
12 129796 coNdENSadora P/ar coNd. SPliT, 12.000 BTUS
13 126797 coNdENSadora P/ar coNd. SPliT, 12.000 BTUS
14 126844 coNdENSadora P/ar coNd. SPliT, 30.000 BTUS
15 126845 coNdENSadora P/ar coNd. SPliT, 30.000 BTUS
16 126846 coNdENSadora P/ar coNd. SPliT, 30.000 BTUS
17 126847 coNdENSadora P/ar coNd. SPliT, 30.000 BTUS
18 126848 coNdENSadora P/ar coNd. SPliT, 30.000 BTUS
19 126849 coNdENSadora P/ar coNd. SPliT, 30.000 BTUS
20 126850 coNdENSadora P/ar coNd. SPliT, 30.000 BTUS
21 126851 coNdENSadora P/ar coNd. SPliT, 30.000 BTUS
22 126852 coNdENSadora P/ar coNd. SPliT, 30.000 BTUS

observações: of. N°519/2022-GaB.SEc/SEGUP. Transferência para atender a demanda dos cursos de formação da PcPa 
para sala de aula do bloco i e J iESP, 09 coNdicioNadoS dE ar E 02 coNdicioNadorES dE ar

Tipo de Movimentação: Transferência Externa

orGÃo dE oriGEM
NoME: WalTEr rESENdE dE alMEida

orGÃo dE dESTiNo:
NoME: UalaME fialHo MacHado

Protocolo: 775547
Portaria Nº 002/2022 – GaB/cG/Pc-Pa
Belém/Pa, 23 de março de 2022
o corregedor-Geral da Polícia civil, delegado raiMUNdo BENaSSUlY 
MaUÉS JÚNior, no uso de suas atribuições, etc.
coNSidEraNdo:  o recebimento, nesta corregedoria-Geral da Polícia ci-
vil, em 14/03/2022, do ofício nº 054/2022-VJEca, oriundo da Vara do 
Juizado Especial criminal de ananindeua/Pa, por meio do qual a Exmª 
Srª. aliNE corrEa SoarES, Juíza de direito, requisita a devolução de 
inúmeros autos físicos de Termos circunstanciados de ocorrência – Tco, 
que se encontram na Polícia civil do Estado do Pará, para cumprimento de 
diligências, por autoridades Policiais;
coNSidEraNdo:  que, em que pese os esforços envidados pela divisão de 
correição – dc/cG/Pc-Pa, grande parte das autoridades Policiais não realizou 
a devolução dos autos dos Termos circunstanciados de ocorrência – Tco;
coNSidEraNdo:  que a conduta das autoridades Policiais que não devol-
veram os autos dos Termos circunstanciados de ocorrência – Tco pode 
caracterizar, em tese, crime, transgressão administrativa de natureza gra-
ve e improbidade administrativa, bem como pode ensejar a determinação 
judicial de diferentes medidas cautelares, incluindo, mas não se limitando 
a, afastamento das funções e busca e apreensão;
coNSidEraNdo:  que compete a esta corregedoria-Geral – cG/Pc-Pa, 
nos termos da legislação em vigor, especialmente artigos 14, i, ii, iii, 
V, Vi e Xi, da lei complementar Estadual n. 022/1994 e 25, ii, iV e V, 
do regimento interno da Polícia civil, promover o controle interno, velar 
pela fiel observância da disciplina e probidade, exercer correição, em cará-
ter permanente ou extraordinário, acompanhar e orientar as autoridades 
Policiais e demais servidores no exercício das suas atividades funcionais, 
articular-se com o Poder Judiciário e Ministério Público, visando à eficiência 
dos serviços prestados e adotar providências para sanar omissões, preve-
nir e corrigir ilegalidades, elaborando e expedindo portarias, instruções e 
ordens de serviço e demais provimentos no âmbito de suas atribuições, 
necessários ao aperfeiçoamento das atividades de Polícia Judiciária;
r E S o l V E:
i - determinar que as autoridades Policiais cujas iniciais dos seus nomes e 
respectivas matrículas funcionais constam do anexo i promovam a entrega 
à divisão de correição-cG/Pc-Pa dos autos dos Termos circunstanciados 
de Ocorrência - TCO, lá identificados, no estado em que se encontram, 
impreterivelmente em até 10 dias ou comprovem, no mesmo prazo, junto 
a mesma divisão, sua devolução diretamente à Vara do Juizado Especial 
criminal de ananindeua/Pa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JUNior
corregedor-Geral

PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ
aNeXo i

aUtoridade PoLiciaL data de eNVio PeLa diVisÃo de correiÇÃo NÚMero do iNQUÉrito PoLiciaL
- a. H. S. S.

- Matrícula: 5332516 13/01/2017 004/2014.000156-4

- a. r. V. d. o.
- Matrícula: 58360 04/01/2022 00004/2019.100827-2

- c. l. d. o.
 - Matrícula: 63550

23/09/2020
27/12/2019

00279/2012.000141-8
00009/2018.100194-3

- H. M. d.
 - Matrícula: 5332460

31/07/2018
31/07/2018

00029/2017.100294-1
00029/2017.100418-7

- M. d. l.
- Matrícula: 5204801

26/03/2018
28/02/2020
04/07/2017
03/03/2021
19/11/2018
31/07/2018
03/04/2017
10/12/2015
18/12/2017
28/12/2017
18/11/2021
21/10/2016
07/01/2019
05/01/2021
26/11/2016
30/11/2016
28/12/2017

024/2014.000299-9
00024/2019.100025-9
00354/2016.100083-7
00024/2019.100040-4
00024/2018.100060-3
00024/2015.100015-8
00354/2016.100105-9
00354/2015.000033-5
00354/2017.100026-0
00354/2017.100040-4

0001843-92.2020.814.0952
354/2015.000060-8

00354/2016.100089-4
00024/2019.100059-0
00354/2016.100014-3

0005404-66.2016.814.0952
00354/2017.100063-9

Protocolo: 775676

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 104/22-GaB/dGPcP de 22 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 dispostos nos artigos 26 e 27 da lei 5.810 de 
24.01.1994 e o processo 2022/256884.
r E S o l V E:
ProrroGar o afastamento para estudo, do servidor aNdrÉ BraSil dE 
carValHo, Perito criminal, matrícula n° 5839670/1, lotado nesta Polícia 
Cientifica do Pará - PCP, afastar-se parcialmente, para estudo no Curso de 
doutorado em Engenharia civil na Universidade federal do Pará UfPa, área 
do interesse do serviço público sem prejuízo em seu vencimento com redu-
ção de 50% de sua carga horária, a contar de 01.05.2022 a 28.02.2023.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 22 de Março de 2022.
celso da Silva Mascarenhas
diretor-Geral

Protocolo: 775495

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria N° 105/22-GaB/dGPcP de 22 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 a lei n° 5.810/94, a lei 6.282/00 e 
o Processo n°2022/293506.
r E S o l V E:
diSTraTar o servidor WalBEr dE MElo raBElo do cargo de Perito Médi-
co Legista, matrícula nº57195454/3, lotado nesta Policia Cientifica do Pará 
- PcP, a contar de 01.04.2022.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 22 de Março de 2022.
celso da Silva Mascarenhas
diretor-Geral

Protocolo: 775492

diÁria
.

Portaria N°. 379/ 2022
JÚlio cÉSar rocHa SilVa
MaTrÍcUla: 57203458/2
carGo: Perito criminal
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diária: 09 1/2 (Nove e meia) PErÍodo: 01/03/2022 a 10/03/2022
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
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Portaria N°. 381/ 2022
adalBErTo da SilVa caValcaNTE
MaTrÍcUla: 5937855/1
carGo: Motorista
VailSoN TEiXEira da SilVa
MaTrÍcUla: 5895912/1
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTElo doS SoNHoS - Pa
diáriaS: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 03/02/2022 a 08/02/2022
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 392/ 2022
alaN JUNio SalGado dE oliVEira
MaTrÍcUla: 57216516
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 06 1/2 (Seis e meia) PErÍodo: 07/03/2022 a 13/03/2022
oBJETiVo: Translado de material biologico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 448/ 2022
EdÊMia dE fáTiMa dE oliVEira NUaYEd
MaTrÍcUla: 732443/2
carGo: Perito criminal
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 11/03/2022 a 13/03/2022
oBJETiVo: rEaliZar PEriciaS.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 775502
Portaria N°. 199/ 2022
WilliaMS dE SoUSa QUiNTiNo
MaTrÍcUla: 80846414
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 01/02/2022 a 11/02/2022
oBJETiVo: aUXiliar PEriciaS diVErSaS.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 406/ 2022
JUdYSSoN allaN oliVEira dE BriTo
MaTrÍcUla: 54188476/1
carGo: Perito criminal
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 10/03/2022 a 15/03/2022
oBJETiVo: realizar perícias.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 352/ 2022
EdNa do Socorro fErrEira daMoUS cic: 172.833.532-91
MaTrÍcUla: 5233054/1
carGo: Perito criminal
JacEli araGÃo dE oliVEira
MaTrÍcUla: 62324/1
carGo: auxiliar Técnico de Polícia civil
cidadE: MaraBá - Pa
diáriaS: 14 1/2 (Quatorze) PErÍodo: 04/03/2022 a 18/03/2022
oBJETiVo: ficar a disposição.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 775509
Portaria N°. 302/ 2022
MaYara criSTiNY cardoSo doS SaNToS
MaTrÍcUla: 57234977/7
carGo: auxiliar operacional
ViTor aUGUSTo cUNHa dE SoUZa
MaTrÍcUla: 57215810
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diáriaS: 06 1/2 (Seis e meia) PErÍodo: 25/02/2022 a 03/03/2022
oBJETiVo: ficar a disposição.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 775660

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 036/2022/detraN/dG/dHcrV/cHc, de 11/01/2022.
dispõe sobre os procedimentos para realização de atendimento itinerante 
e mutirões para o serviço de habilitação de condutores.
A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso 
de suas atribuições legais e,
considerando a necessidade de estabelecer normas e procedimentos rela-
cionados ao atendimento itinerante e nos mutirões de habilitação de con-
dutores de veículos no Estado do Pará.
rESolVE:
artigo 1º – regulamentar a modalidade de atendimento itinerante e muti-
rões para serviços de habilitação de condutores no âmbito do DETRAN/PA, 

a serem realizados nos municípios do Estado do Pará.
artigo 2º – o planejamento do atendimento itinerante e dos mutirões será 
autorizado pela diretoria-Geral.
§ 1º o planejamento deverá ser elaborado com antecedência mínima de 15 
(quinze) dias, e as partes envolvidas deverão ser notificadas com antece-
dência mínima de 10 (dez) dias.
§ 2º o atendimento itinerante e dos mutirões tem o objetivo de disponibi-
lizar o serviço de habilitação de condutores aos usuários do dETraN/Pa.
§ 3º É de responsabilidade da coordenadoria de Habilitação de condutores 
– cHc, a convocação das clínicas credenciadas e dos centros de formação 
de condutores para realização do atendimento itinerante e dos mutirões.
§ 4º Para efeitos de organização e planejamento do atendimento itinerante 
e dos mutirões, não se aplicam os efeitos de regionalidade estabelecidos 
nas portarias de credenciamento de cínicas e cfc.
artigo 3º – o atendimento itinerante será composto de 3 fases, conforme 
abaixo discriminado:
i – 1ª fase: coleta biométrica, exame de aptidão física e mental e 
avaliação psicológica;
II – 2ª Fase: Exames teóricos;
iii – 3ª fase: Exames práticos.
artigo 4º – Para realização da 1ª fase, é necessário o pagamento da taxa 
do dETraN/Pa referente ao exame de aptidão física e mental e avalização 
psicológica, e abertura de agendamento do serviço no sistema que será 
disponibilizado pela diretoria de Tecnologia e informática – dTi.
i – apenas serão atendidos os usuários devidamente agendados previa-
mente pelo site do dETraN/Pa, em sistema disponibilizado 10(dez) dias 
antes do atendimento;
ii – a equipe de atendimento itinerante de 1ª fase será composta por no mínimo:
a) 01(um) servidor do dETraN/Pa;
b) 01(um) funcionário da empresa responsável pela coleta biométrica;
c) 01(um) médico e 01 (um) psicólogo de clínica credenciada junto 
ao dETraN/Pa;
d) 01(um) coordenador(a) da itinerante/mutirão.
III – A quantidade de profissionais que deverão compor a equipe, depen-
derá da quantidade de usuários a serem atendidos.
iV – os equipamentos para coleta biométrica serão de responsabilidade da 
empresa contratada para este fim;
V – os exames deverão ser cadastrados no prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis, após o fim do atendimento itinerante.
Vi – os processos gerados durante o atendimento itinerante de 1ª fase, 
deverão ser entregues na coordenadoria de Habilitação de condutores – 
cHc para aguardar a conclusão de todas as fases.
Vii – os casos controversos e não contemplados nessa portaria, serão 
deliberados pela diretoria-Geral.
Viii – os casos que necessitem de dilação de prazo para conclusão de 
processos/procedimentos, além do estabelecido nessa portaria, poderão 
ser autorizados pela coordenadoria de Habilitação de condutores – cHc.
iX – Em todas as fases da realização da itinerante ou mutirão, deverá ter 
um coordenador previamente designado.
X – Será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará, o calendário 
das itinerantes e mutirões, contendo as informações acerca da fase do 
serviço de cNH realizada.
artigo. 5º. Para início da 2ª fase, é necessário o pagamento da taxa do dE-
TraN/Pa, referente a primeira habilitação, exame prático, (moto e/ou carro), 
bem como o agendamento do serviço no sistema que será disponibilizado.
artigo. 6º. os exames práticos serão realizados nas itinerantes e nos mu-
tirões através de monitoramento eletrônico.
Parágrafo Único. considerando fatores supervenientes, casos controversos 
e não contemplados nessa portaria, condicionado a justificativa e prévia 
autorização, os exames práticos nas itinerantes e mutirões, poderão ser 
realizados sem o monitoramento eletrônico.
artigo. 7º. revogar a PorTaria Nº2492/2020/dG/dHcrV.
artigo. 8º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se às disposições em contrário.
rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
diretora Geral
(republicada por atualização no doe 34.828, de 13/01/2022)

Protocolo: 776020
Portaria Nº 976/2022-dG/cGP, de 23/03/2022.
A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DE-
TraN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
coNSidEraNdo, a solicitação da coordenadoria de Habilitação de condu-
tores, através do Memº 39/2022-cHc-dETraN, de 02/02/2022, no Pro-
cesso nº 2022/135613, para designação para atuar em bancas itinerantes 
para obtenção da carteira Nacional de Habilitação,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor rEiNaldo doS SaNToS BarroS, administrador, 
matrícula 3476/1, como membro da Comissão de Examinadores de Trânsi-
to, a fim de desenvolver atividades junto à bancas itinerantes, no período 
de 24/03/2022 a 01/11/2023, realizando os exames necessários à obten-
ção da carteira Nacional de Habilitação, junto à coordenadoria de Habilita-
ção de condutores deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 24/03/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 775964
Portaria Nº 61/2022– cGd/Pad/diVersas, 
Belém, 18 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 
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delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância Investigativa ou acusatória, e/ou processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 08/2022-Pad, de 18.03.2022, 
subscrito pela Presidente da comissão Maria SolENE ViaNa crUZ dE 
PAULA, por meio do qual solicita e justifica a necessidade de novo prazo 
para a conclusão do processo administrativo disciplinar nº2019/219849.
r E S o l V E:
i – ProrroGar, por 60 dias, o prazo do processo administrativo instaura-
do pela PorTaria Nº 38/2021-cGd/Pad, publicada no doE nº 34.814, de 
29.12.2021, para dar continuidade dos trabalhos, a partir de 24.03.2022.
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.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corrEGEdor-cHEfE do dETraN/Pa
PorT. 032/2019 – dG/cGP
Portaria Nº 62/2022– cGd/Pad/diVersas, 
Belém, 18 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 04/2022-Pad, de 
18.03.2022, subscrito pelo Presidente da comissão aNTÔNio fErNaNdo 
PINHEIRO DE LIMA JR por meio do qual solicita e justifica a necessidade 
de novo prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar nº 
2020/975778 apenso 2021/435068.
r E S o l V E:
i – ProrroGar, por 60 dias, o prazo do processo administrativo instaura-
do pela PorTaria Nº 39/2021-cGd/Pad, publicada no doE nº 34.814, de 
29.12.2021, para dar continuidade dos trabalhos, a partir de 24.03.2022.
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.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corrEGEdor-cHEfE do dETraN/Pa
PorT. 032/2019 – dG/cGP
Portaria Nº 63/2022– cGd/Pad/diVersas, 
Belém, 18 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 010/2022-Pad, de 18.03.2022, 
subscrito pela Presidente da comissão Maria SolENE ViaNa crUZ dE PaU-
LA, por meio do qual solicita e justifica a necessidade de novo prazo para a 
conclusão do processo administrativo disciplinar nº 2021/1470830.
r E S o l V E:
i – ProrroGar, por 60 dias, o prazo do processo administrativo instaura-
do pela PorTaria Nº 40/2021-cGd/Pad, publicada no doE nº 34.814, de 
29.12.2021, para dar continuidade dos trabalhos, a partir de 24.03.2022.
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.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corrEGEdor-cHEfE do dETraN/Pa
PorT. 032/2019 – dG/cGP

Protocolo: 775782
Portaria Nº 07/2022-cGd/Pad 
Belém, 21 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 o teor dos documentos e informações constantes nos autos 
do Processo Preliminar nº 2020/966911, que apurou irregularidades de trans-
ferência irregular de propriedade e jurisdição e, alteração de características do 
veículo de placa MMD 1910, no âmbito da CIRETRAN de Salinópolis;
coNSidEraNdo a delimitação da materialidade e autoria dos fatos, con-
forme Parecer correicional nº 792021-corrEGEdoria, que exigem ins-
tauração de Processo administrativo disciplinar – Pad.
r E S o l V E:
i – iNSTaUrar Processo administrativo disciplinar em face dos servidores 
f. M. f. Matrícula nº 3211843/1 e H. S. P., matrícula nº 57205844/2, com 
a finalidade de apurar responsabilidades pela prática, em tese, das irre-
gularidades constantes nos autos em referência e demais fatos conexos.
ii – dESiGNar os servidores aNTÔNio fErNaNdo PiNHEiro dE liMa 
JÚNIOR, Assistente de Trânsito, matrícula nº 80845479/1, LUNA NERU-
DA ANTUNES FONSECA, Agente de Fiscalização de Trânsito, matrícula nº 
57201163/2, MARIA SOLENE VIANA CRUZ DE PAULA, Assistente de Trân-
sito, matrícula nº 80845406/1,, para a sob a presidência do primeiro, apu-
rarem esses fatos, no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 208 
da lei 5.810/94, devendo a comissão observar as disposições contidas no 

artigo 204 e seguintes do mesmo dispositivo legal, assegurando ao acusa-
do os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
iii – ENcaMiNHar À coordenadoria disciplinar e à coordenadoria de Ges-
tão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cumprimen-
to do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor chefe – dETraN/Pa
PorTaria Nº 32/2019-dG/cGP
(republicado por incorreção no doe 34.903, de 23/03/2022)
Portaria Nº 08/2022-cGd/Pad Belém, 21 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 o teor dos documentos e informações constantes nos 
autos do Processo Preliminar nº 2022/328071 (Cópia do processo nº 
2021/886151), que apurou irregularidades de alteração de características 
de veículos, no âmbito da CIRETRAN de Salinópolis;
coNSidEraNdo a delimitação da materialidade e autoria dos fatos, con-
forme Parecer correicional nº 111/2021-corrEGEdoria, que exigem ins-
tauração de Processo administrativo disciplinar – Pad.
r E S o l V E:
i – iNSTaUrar Processo administrativo disciplinar em face do servidor f. 
M. F. matrícula nº 3211843/1, com a finalidade de apurar responsabilida-
des pela prática, em tese, das irregularidades constantes nos autos em 
referência e demais fatos conexos.
ii – dESiGNar os servidores lUNa NErUda aNTUNES foNSEca, agen-
te de Fiscalização de Trânsito, matrícula nº 57201163/2, MARIA SOLENE 
VIANA CRUZ DE PAULA, Assistente de Trânsito, matrícula nº 80845406/1, 
ANTÔNIO FERNANDO PINHEIRO DE LIMA JÚNIOR, Assistente de Trânsito, 
matrícula nº 80845479/1, para a sob a presidência da primeira, apurarem 
esses fatos, no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 208 da lei 
5.810/94, devendo a comissão observar as disposições contidas no artigo 
204 e seguintes do mesmo dispositivo legal, assegurando ao acusado os 
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
iii – ENcaMiNHar À coordenadoria disciplinar e à coordenadoria de Ges-
tão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cumprimen-
to do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor chefe – dETraN/Pa
PorTaria Nº 32/2019-dG/cGP
(republicado por incorreção no doe 34.903, de 23/03/2022)

Protocolo: 775777

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 884/2022-daF/cGP, de 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 Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/227551;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
orlando Somoza lopes, matrícula nº 5946639/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUaTro Mil rEaiS) e destina-se a suprir a despesas emergen-
ciais que possa ocorrer na cirETraN de Novo Progresso.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339039-r$-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: 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 923/2022-daF/cGP, de 18/03/2022
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 2022/297741;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Jorge Henrique Santos lima, matrícula nº 3261743/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.000,00 (UM Mil rEaiS) e destina-se a suprir a diversas despesas e de 
pronto pagamento com locomoção de veículos, no municipio de Santarém.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-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.
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Para aplicação: No período de 25/04 à 02/05/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 775524

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 866/2022-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 Processo nº 2022/269684;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Marabá 
para o municipío de Eldorado dos carajás no período de 17 à 22/03/2022, a 
fim de coordenar e realizar exames de 2ª e 3ª fases para obtenção de CNH.

nome matricula
José adauto cavalcante de Souza Júnior 55587295/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 867/2022-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 Processo nº 2022/229435;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de cinco e quatro meia (24 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para o municipío de rondon do Pará no período de 21/03 à 
14/04/2022, a fim de realizar atendimento de processos de veículos, na 
cirETraN do referido municipio.

nome matricula
Victor Marques de Sousa 5951208/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 868/2022-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 Processo nº 2022/210539;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de cinco e quatro meia (24 e 1/2) diárias a ser-
vidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o municipío de Paragominas no período de 21/03 à 14/04/2022, 
a fim de realizar atendimento de processos de veículos e retaguarda, na 
cirETraN do referido municipio.

nome matricula
carla adriana costa de almeida 57196215/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 871/2022-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 Processo nº 2022/229398;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e quatro e meia (24 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Dom 
Eliseu do Pará para o municipío de rondon do Pará no período de 21/03 à 
14/04/2022, a fim de realizar vistorias de veículos, no referido municipio.

nome matricula
robson Soares da Silva 57201299/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 872/2022-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 Processo nº 2022/280361;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de oNZE E MEia (11 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Monte 
Dourado para os municípios de BELÉM – 04/04 à 15/04/2022, a fim de 
tratar de assuntos de interesse da cirETraN do referido município.

nome matricula
antonio francisco de Souza Jambo 55590240/3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 886/2022-daF/cgp, de 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 Processo nº 2022/288073;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e um e meia (21 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municipíos de Eldorado dos carajás – 28/03 à 05/04/2022, reden-
ção – 06/04 à 12/04/2022, Marabá/Belém – 13/04 à 18/04/2022, a fim 
de verificar a estrutura lógica e física para instalação e migração de link.

nome matricula
carlos alberto Soares Junior 55587555/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 897/2022-daF/cgp, de 16/03/2022
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 2022/294062;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de três e meia (03 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Santa Barbára no período de 25 à 28/03/2022, a fim 
de acompanhar e fiscalização os trabalhos das equipes bancas etinerantes 
de habilitação que serão realizadas nos referidos municipios.

nome matricula
Pedro Paulo de almeida Barbosa 57175755 /1
fernando Josias da costa leal 3263088 /1

Edilvandro augusto de almeida Pereira 5946366 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 900/2022-daF/cgp, de 16/03/2022
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 2022/294115;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de três e meia (03 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Breves 
para o município de Moju no período de 25 à 28/03/2022, a fim de participar 
de itinerante do processo de habilitação 2ª fase, no referindo municipio.

nome matricula
Heber Paulo ferreira da cruz 57214965 /1

Marcos antonio da costa Pereira 57220757 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 775521
Portaria Nº 901/2022-daF/cgp, Belém, 16/03/2022.
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 2022/294173;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Baião no período de 24 à 29/03/2022, a fim de praticar 
provas práticas e de legislação de trânsito no referindo municipio.

nome matricula
fernando Santana Quadros dos Santos 57188883 /1

francisco carlos Nunes da fonseca 3262227 /1
Waldir de azevedo repolho 54194159 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 775913
Portaria Nº 858/2022-daF/cgp, Belém, 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 Processo nº 2022/273406;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para Florianópolis/SC no período de 21 à 25/03/2022, a fim de participar 
do evento coP iNTErNacioNal – maior evento latino-americano especia-
lizado em atividade policial.

nome matricula

ivan carlos feitosa Gomes 57198371 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 855/2022-daF/cgp, Belém, 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 Processo nº 2022/262733;
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 Muni-
cípio de Marabá para o município de Curionópolis no período de 24/03 
à 15/04/2022, a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em 
Operação de fiscalização de trânsito, em cumprimento a programação 
da dTo no referido municipio.

nome matricula
Gilmar ramos da costa 57201691 /1

João Bosco Mendes Júnior 57201706 /1
José Maurício rocha 3162630 /4

Marizângela Bittencourt 57201741 /1
orival ferreira Guimarães 57201368 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 940/2022-daF/cgp, Belém, 18/03/2022.
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 2022/310664;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o municipío de Salinópolis no período de 04 à 19/04/2022, a fim de 
acompanhar a equipe que realizará ações de fiscalização de trânsito para 
apoio administrativo, realizando atividades correlatas a sua área de atuação.

nome matricula
Heryka lobato Pereira 57176517/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 927/2022-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 Processo nº 2022/307901;
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 os municipíos de cachoeira do arari – 06 à 09/04/2022, Salvater-
ra – 10 à 15/04/2022, Soure – 16 e 17/04/2022, Salvaterra/Belém – 18 e 
19/2022, a fim de realizar levantamento técnico na rodoviária PA-154, devido 
aos acidentes de trânsito ocorrido nos trechos dos municipios acima citados.

nome matricula
Jorge Henrique Santos lima 3261743 /1

Natasha duarte costa 5947356 /1
lorena da Silva Bahia 80845536 /1

José luiz Tavares da Silva 3261638 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 928/2022-daF/cgp, Belém, 18/03/2022.
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 2022/285959;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezoito e meia (18 e 1/2) diárias a servidora 
abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
o municipío de Santa izabel nos dias 01/04/2022, 04 à 08/04/2022, 11 à 
15/04/2022, 18 à 22/04/2022, 25 à 29/04/2022, a fim de gerar processos na 
área de atendimento de veículo, na cirETraN do referido municipio.

nome matricula
francilene Maciel da Silva 80845532 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 939/2022-daF/cgp, Belém, 18/03/2022.
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 2022/310718;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém para o 
municipío de Santa Barbará no período de 04 à 19/04/2022, a fim de acom-
panhar a equipe que realizará ações de fiscalização de trânsito para apoio 
administrativo, realizando atividades correlatas a sua área de atuação.

nome matricula
antony Ulisses Maia lisboa 3262537 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 938/2022-daF/cgp, Belém, 18/03/2022.
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 2022/310747;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém para o 
municipío de Santa Barbará no período de 04 à 19/04/2022, a fim de acom-
panhar a equipe que realizará ações de fiscalização de trânsito para apoio 
administrativo, realizando atividades correlatas a sua área de atuação.

nome matricula
Edinaldo oliveira Machado 57175603 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 775723

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo de iNstaUraÇÃo
de Processo de sUsPeNsÃo do direito de diriGir
O Coordenador de Controle de Penalidades do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pela PorTaria Nº 
1905/2017/dG/cGP, publicada em 14 de junho de 2017, e em confor-
midade com os artigos 261 do Código de Trânsito Brasileiro c/c o art. 23 
da Resolução nº 723/2018 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, 
após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remes-
sa postal, NoTifica aoS coNdUTorES aBaiXo rElacioNadoS que foi 
instaurado processo administrativo visando a aplicação da penalidade de 
suspensão do direito de dirigir.
Vossa Senhoria poderá apresentar defesa escrita no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da data da publicação deste edital, ficando assegurado o 
direito de utilizar todos os meios de provas permitidos em lei. a defesa 
deverá ser endereçada à coordenadoria de controle de Penalidades do 
dETraN-Pa, sito à rua antônio Barreto, 165, Umarizal, cEP 66055-050, 
Belém — Pará. No interior do Estado, a entrega da defesa poderá ser feita na 
Agência do DETRAN mais próxima. V. Sa. Poderá também enviar sua defesa 
por remessa postal endereçada à coordenadoria de controle de Penalidades. 
Não ocorrendo apresentação de defesa no prazo acima estipulado, será dado 
prosseguimento na instrução e julgamento do processo, a vossa revelia.

NoMe do coNdUtor N° da cNH N° do Processo

adailToN doS rEiS 1153216509 2022/167019

aNdrESoN XiMENES E SilVa 3593368648 2022/37883

aNToNio raNGEl dUarTE liMa 4042154058 2022/167032

aSSiS dE SoUZa cUNHa 3680591093 2022/167033

BENEdiTo roBErTo dE oliVEira 648381347 2022/167040

cicEro GoMES da coNcEicao 4152360878 2022/167045

EdilSoN MacEdo da cUNHa filHo 5748019091 2022/167052

EliZaNir ViEira BriTo 6432148376 2022/167064

EMErSoN caValcaNTE dE aMoriM 5408047907 2022/167069

ErMaNo roSa coSTa 251406220 2022/167075

fraNciSco rocHa da SilVa 5099476899 2022/167083

GaSPar PENHa da SilVa 3981066605 2022/37898

GENildo ViaNa dE SoUZa 5406362774 2022/167090

iVo TESSari 3611894788 2022/38078

JoHNNY roBSoN dE liMa SilVa 4371680384 2022/167124

JoSE doS SaNToS araUJo 467038583 2022/167151

JUraNdi BaSToS alVES 3500118509 2022/167156

MaTHEUS SaraiVa dE SoUSa 6316817444 2022/167202

PaUlo afoNSo dE SoUSa BaSToS 5456782963 2022/167216

roSaNGEla NUNES PorTEla 4335811784 2022/37798

TiaGo HENriQUE SilVa da SilVa 6159963808 2022/167692

TiaGo PiNTo GoNcalVES 5767390567 2022/37821

UEdErSoN GoMES MoUra 5746194611 2022/167709

VaNdErlEY SaNToS dE BriTo 6085839484 2022/167714

WYlSoN dE SoUSa 5111594700 2022/37869

Belém, 24 de março de 2022.
aNdrÉ riVEliNo PaNaTo
coordENador dE coNTrolE dE PENalidadES
PorTaria Nº 2953/2020-dG/cGP
oaB/Pa nº 11.470

Protocolo: 775643
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.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0403/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 21 de março de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Investi-
gativa nº 6870/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta conduta inde-
vida de quatro (04) servidores lotados na central de Triagem Masculina de 
abaetetuba-cTMabt, Policiais Penais e agente Penitenciária, referente ao 
desacato às ordens superiores, conforme ofício interno nº 006/2022-cT-
Mabt/SEaP/Pa, de 04/01/2022, encaminhada via PaE nº 2022/9304;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)-Presidente, Eli-
ZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285)- Membro e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para conduzirem as investigações;
Art. 3º - Determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 775914
Portaria Nº 0404/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 21 de março de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Investi-
gativa Nº 6871/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados aos 
autos de Noticia fato nº 000621-930/2022 e nº 000622-930/2022, ambas 
encaminhadas via ofício nº 351/2022/MP/4ª PJMB, de 11/03/2022 e ofício 
nº 326/2022/MP/4ªPJMB, de 10/03/2022, acerca de supostas agressões 
aos internos GaBriEl MarTiNS rodriGUES (iNfoPEN 237070) e GilSoN 
dE JESUS liMa (iNfoPEN 128108), respectivamente, quando custodiados 
em uma unidade do complexo Penitenciário de Marabá.
art.2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira(M.f. 42811)– Presidente, EliZa-
BETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para conduzirem as investigações;
art.3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
Art. 5º- Oficiar à 4ª PJMB-MPPA acerca desta instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 775912
Portaria Nº 0356/2022-cGP/seaP 
Belém, 14 de março de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Investi-
gativa Nº 6846/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no 
memorando n°205/2020 do centro de recuperação regional de Paragomi-
nas/SEaP, datado de 22/04/2020, acerca de suposta cautela no valor de 
r$ 227,00 (duzentos e vinte e sete reais) feita pelo interno VicENTE dE 
PaUla dE oliVEira (iNfoPEN 278724), no dia de sua entrada no centro 
de recuperação regional de Paragominas/SEaP;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, (M.f. 42811)– Presidente, Eli-
ZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) – Membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para conduzirem as investigações;
Art. 3º - Determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 775906

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa acoMPaNHaMeNto
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições le-
gais que lhe são conferidas pela Portaria de nº 595/21- GaB.SEaP, de 
08 de junho de 2021.
rESolVE: coNcEdEr de acordo com o art. 77, inciso ii, da lei 5.810 de 
24/01/1994 (regime Jurídico Único), aos servidores relacionados a seguir, 
licENÇa Por MoTiVo dE doENÇa EM PESSoa da faMilia, a serem go-
zadas no período determinado, conforme descrito abaixo:
Portaria Nº 014/2022 - caVs/dGP
Belém/Pa, 08 de março de 2022.
Nº- Nome- Matrícula- lotação- Período
ione Maria azevedo – 5808774 – cTP – 28/02/2022 a 04/03/2022.
ivana aguiar Peixoto -5939002 – ciME – 07/03/2022 a 14/03/2022.
ivana aguiar Peixoto -5939002 – ciME – 15/03/2022 a 18/03/2022.
alessandro alves chaves – 7565250 – craMa – 08/02/2022 a 17/02/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 775503

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 080/2022 – GaB/seaP
Belém/Pa, 23 de março de 2022.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013
rESolVE:
art. 1º - designar a servidora  - aNdrESa  PErEira SilVa Matrícula fun-
cional nº 593172 como fiscal titular e o servidor MARCUS ANDRE RIBEIRO 
DE ABREU - Matrícula Funcional nº 57192431 como fiscal suplente do Con-
trato administrativo nº 032/2022/SEaP, celebrado entre a empresa Mari-
MaX coM. E iMP.dE Prod. Para SaUdE VETEriNarioS – EirEli – ME e 
a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária – SEaP, 
cujo objeto é Aquisição de materiais ( Esfigmomanimetros) para supri-
mento das necessidades das equipes de saúde prisionais das 52 unidades 
penitenciarias administradas pe Secretaria de Estado de administração Pe-
nitenciaria SEaP/Pa.
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 775952
Portaria N° 087/2022 – GaB/seaP
Belém/Pa, 23 de  março de 2022.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
rESolVE:
art. 1º - designar a servidora HilMa criSTiNa do aMaral SalES - Ma-
trícula Funcional nº 5582342 como fiscal titular e a servidora MARCINA DA 
COSTA SILVA DOS SANTOS - Matrícula Funcional nº 57192414 como fiscal 
suplente do contrato administrativo nº 047/2022/SEaP, celebrado entre 
a empresa dMc diSTriBUidora coMErcio MEdicaMENToS EirEli, e 
a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciaria – SEaP/
Pa, cujo objeto é a aquisição de Medicamentos para suprimento das ne-
cessidades de assistência em saúde das unidades prisionais administradas 
pela Secretaria de Estado de administração Penitenciaria seap/Pa.
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 775965
Portaria N° 089/2022 – GaB/seaP
Belém/Pa, 23 de março de 2022.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013
rESolVE:
art. 1º - designar a servidora JoSiaNE coUTiNHo MaTHEWS - Matrícula 
Funcional nº 5919102 como fiscal titular e o servidor GEOVANE DIAS DA 
SILVA - Matrícula Funcional nº 5952344 como fiscal suplente do Contrato 
administrativo nº 048/2022/SEaP, celebrado entre a empresa aGUa Nor-
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TE – TraTaMENTo dE aGUa E SolUÇÕES aMBiENTaiS lTda - EPP e a SE-
crETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária – SEaP, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de manutenção corretiva de bomba d’agua e limpeza de poços artesianos.
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrument
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 775968
Portaria N° 086/2022 – GaB/seaP
Belém/Pa, 23 de março de 2022.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013
rESolVE:
art. 1º - designar o servidor EMErSoN SilVa Barral - Matrícula funcio-
nal nº 57198082 como fiscal titular e o servidor JORGE LUIZ MONTEIRO DE 
AVELAR - Matrícula Funcional nº 57201837 como fiscal suplente do Contrato 
administrativo nº 046/2022/SEaP, celebrado entre a empresa Mdf diSTri-
BUidora dE ProdUToS farMacEUTicoS E HoSPiTalarES EirEli - EPP  e 
a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciaria – SEaP/
Pa, cujo objeto é a aquisição de Medicamentos para suprimento das neces-
sidades de assistência em saúde das unidades prisionais administradas pela 
Secretaria de Estado de administração Penitenciaria SEaP/Pa.
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 775971
Portaria N° 091/2022 – GaB/seaP
Belém/Pa, 23 de março de 2022.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013
rESolVE:
art. 1º - designar o servidor NorBErTo JUNior BarroS do aMaral - Ma-
trícula Funcional nº 55590035 como fiscal titular e o servidor YGOR FILIPE 
MAGALHÃES DE CARVALHO - Matrícula Funcional nº 5952560 como fiscal 
suplente do contrato administrativo nº 036/2022/SEaP, celebrado entre a 
empresa EMPrES dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do 
ESTado do Para - ProdEPa,  e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiS-
TraÇÃo PENiTENciaria – SEaP/Pa, o presente contrato tem por objeto 
a Prestação de Serviços de Tecnologia da informação e comunicação – Tic.
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 775973
Portaria N° 084/2022 – GaB/seaP
Belém/Pa, 23 de março de 2022.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013
rESolVE:
art. 1º - designar o servidor carloS rafaEl loBo da SilVa - Matrí-
cula Funcional nº 5958519 como fiscal titular e a servidora NUBIA JANE 
DA SILVA BATISTA - Matrícula Funcional nº 5934864 como fiscal suplente 
do contrato administrativo nº 041/2022/SEaP, celebrado entre a empresa 
aSa coNSTrUÇÕES lTda -  EPP e a SEcrETaria dE ESTado dE adMi-
NiSTraÇÃo PENiTENciária – SEaP, cujo objeto é a reforma da Unidade 
Penitenciaria do Presidio Estadual Metropolitano ii, PEM ii, localizado no 
Município de Marituba/Pa
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 775962

Portaria N° 082/2022 – GaB/seaP
Belém/Pa, 23 de março de 2022.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013
rESolVE:
art. 1º - designar a servidora WaNESSa alBUQUErQUE fErrEira corrEa- 
Matrícula Funcional nº 5952552 como fiscal titular e o servidor VINICIUS AL-
COFORADO NUNES MARTINS- Matrícula Funcional nº 6402915 como fiscal 
suplente do contrato administrativo nº 042/2022/SEaP, celebrado entre a 
empresa aSa coNSTrUÇÕES lTda  - EPP-ME e a SEcrETaria dE ESTa-
do dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciaria SEaP/Pa, cujo objeto é reforma 
da Unidade Penitenciaria do centro de recuperação Penitenciário do Pará ii, 
crPP ii, localizado no Município de Santa izabel do Pará/Pa.
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 775963
Portaria N° 085/2022 – GaB/seaP
Belém/Pa, 23 de  março de 2022.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
rESolVE:
art. 1º - designar o servidor laUriMar caSSUNdE dE QUEiroZ - Ma-
trícula Funcional nº 57211173 como fiscal titular e o servidor CARLOS 
HENRIQUE NOVAES MAUES- Matrícula Funcional nº 57196346 como fiscal 
suplente do contrato administrativo nº 045/2022/SEaP, celebrado entre 
a empresa f. cardoSo E cia lTda,  e a SEcrETaria dE ESTado dE 
adMiNiSTraÇÃo PENiTENciaria – SEaP/Pa, cujo objeto é a aquisição de 
medicamentos para suprimento das necessidades de assistência em saúde 
das unidades prisionais administradas pela Secretaria de Estado de admi-
nistração Penitenciaria SEaP/Pa.
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 775958
Portaria N° 083/2022 – GaB/seaP
Belém/Pa, 23 de março de 2022.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013
rESolVE:
art. 1º - designar o servidor HElMo SiVa dE oliVEira - Matrícula funcional 
nº 5955431 como fiscal titular e a servidora KELLY IOLANDA MARTINS PAZ 
- Matrícula Funcional nº 57200696 como fiscal suplente do Contrato Adminis-
trativo nº 035/2022/SEaP, celebrado entre a empresa aSa coNSTrUÇÕiES 
lTda – EPP e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENci-
ária – SEaP, cujo objeto é a reforma da Unidade Penitenciaria do Presidio 
Estadual Metropolitano i, PEM i, localizado no Município de Marituba/Pa.
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 775959
Portaria N° 081/2022 – GaB/seaP
Belém/Pa, 23  de  março  de 2022.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013
rESolVE:
art. 1º - designar a servidora cHriSTiaNE TaVarES dUarTE - Matrícula 
Funcional nº 5957640 como fiscal titular e a servidora YASMIM BITAR DE 
SOUSA- Matrícula Funcional nº 5929256 como fiscal suplente do Contrato 
administrativo nº 038/2022/SEaP, celebrado entre a empresa irMÃoS aN-
JoS lTda  - EPP, cujo objeto é a aquisição de material de limpeza, Higiene 
Pessoal e Utensílios Plásticos, visando atender as necessidades desta Se-
cretaria de Estado de administração Penitenciaria – SEaP/Pa, no atendi-
mento das demandas das Unidades Prisionais e administrativas.
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
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art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumen
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 775956

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 025/2022
EXErcÍcio: 2022
OBJETO: Aquisição de bens móveis e equipamentos para a reforma das 
Unidades Penais que estão sendo reformadas (crr de Marabá, crr altami-
ra, crr de abaetetuba, crr redenção, crr Tucuruí, carceragem de Para-
gominas, carceragem de Parauapebas e prédio administrativo da cPaSi), 
o aparelhamento das novas unidades Penais (cadeia Pública de Marabá e 
Semiaberto de Marabá).
Valor ToTal: r$ 436.423,89.
doTaÇÃo orÇaMENTária
PErMaNENTE:
Programa de trabalho: 03.421.1502.8831, 
natureza de despesa 449052, fonte 0370/0130/0330/0101.
coNSUMo:
Programa de trabalho 03.421.1502.8283, 
natureza de despesa 339030, fonte 0101.
daTa da aSSiNaTUra: 21/03/2022
ViGÊNcia: 21/03/2022 a 21/03/2023
coNTraTado: PaUlo HENriQUE lUciaNo coMÉrcio dE MÓVEiS
cNPJ: 35.263.905/0001-39.
ENdErEÇo: avenida. Patativas, Núcleo Habitacional Professor Wilson au-
gusto Bispo, nº 391, Pirajuí/ SP.
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – 
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 775460
coNtrato: 057/2022
EXErcÍcio: 2022
oBJETo: aquisição de equipamentos e materiais de consumo para implan-
tação de 02 (duas) oficinas de marcenaria do 5º Ciclo do Projeto de Ca-
pacitação 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 ananindeua-Pa, e centro de re-
cuperação agrícola Mariano antunes (craMa) em Marabá-Pa.
Valor ToTal: r$ 180.395,06.
doTaÇÃo orÇaMENTária
consumo: Programa de trabalho 97.101 03.421.1500.8228, 
natureza de despesa 339030, fonte 0106/ 0306/ 6301.
Permanente: Programa de trabalho 97.101 03.421.1500.8228, 
natureza de despesa 449052, fonte 0106/0306/6301.
daTa da aSSiNaTUra: 21/03/2022
ViGÊNcia: 21/03/2022 a 21/03/2023
coNTraTado: J V coMÉrcio E SErViÇoS lTda
cNPJ: 34.489.637/0001-05.
ENdErEÇo: Travessa lomas Valentina, 2034, Bairro Marco, Belém/ Pa.
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – 
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 775462
coNtrato: 022/2022
EXErcÍcio: 2022
OBJETO: Aquisição de bens móveis e equipamentos o aparelhamento da 
nova unidade Penal cadeia Pública de redenção.
Valor ToTal: r$ 1.580,90.
doTaÇÃo orÇaMENTária
PErMaNENTE:
Programa de trabalho: 03.421.1502.8831, 
natureza de despesa 449052, fonte 0370/0130/0330/0101.
coNSUMo:
Programa de trabalho 03.421.1502.8283, 
natureza de despesa 339030, fonte 0101.
daTa da aSSiNaTUra: 21/03/2022
ViGÊNcia: 21/03/2022 a 21/03/2023
coNTraTado: lar E coZiNHa coMErcial lTda
cNPJ: 32.183.517/0001-50.
ENdErEÇo: rua c 149 – Nº 708 – Quadra 287 – lote 04 – Sala 301 – Edi-
fício Athos Rios – Andar 4º, Bairro: Jardim América, Cidade de Goiânia/GO
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – 
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 775463
coNtrato: 007/2022
EXErcÍcio: 2022
OBJETO: Aquisição de bens de consumo, móveis e equipamentos para a 
reforma das Unidades Penais que estão sendo reformadas (crr de Marabá, 
crr altamira, crr de abaetetuba, crr redenção, crr Tucuruí, carcera-
gem de Paragominas, carceragem de Parauapebas e prédio administrativo 
da cPaSi), o aparelhamento das novas unidades Penais (cadeia Pública de 
Marabá e Semiaberto de Marabá).
Valor ToTal: r$ 20.078,10.
doTaÇÃo orÇaMENTária
PErMaNENTE:

Programa de trabalho: 03.421.1502.8831, 
natureza de despesa 449052, fonte 0370/0130/0330/0101.
coNSUMo:
Programa de trabalho 03.421.1502.8283, 
natureza de despesa 339030, fonte 0101.
daTa da aSSiNaTUra: 21/03/2022
ViGÊNcia: 21/03/2022 a 21/03/2023
coNTraTado: Tc coMÉrcio dE SErViÇoS E TEcNoloGia EirEli - EPP
cNPJ: 07.679.989/0001-50
ENdErEÇo: Travessa angustura 2813, Bairro: Marco, Belém, Pará.
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – 
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 775455
coNtrato: 021/2022
EXErcÍcio: 2022
OBJETO: Aquisição de bens móveis e equipamentos para a reforma das 
Unidades Penais que estão sendo reformadas (crr de Marabá, crr altami-
ra, crr de abaetetuba, crr redenção, crr Tucuruí, carceragem de Para-
gominas, carceragem de Parauapebas e prédio administrativo da cPaSi), 
o aparelhamento das novas unidades Penais (cadeia Pública de Marabá e 
Semiaberto de Marabá).
Valor ToTal: r$ 15.809,00.
doTaÇÃo orÇaMENTária
PErMaNENTE:
Programa de trabalho: 03.421.1502.8831, 
natureza de despesa 449052, fonte 0370/0130/0330/0101.
coNSUMo:
Programa de trabalho 03.421.1502.8283, 
natureza de despesa 339030, fonte 0101.
daTa da aSSiNaTUra: 21/03/2022
ViGÊNcia: 21/03/2022 a 21/03/2023
coNTraTado: lar E coZiNHa coMErcial lTda
cNPJ: 32.183.517/0001-50.
ENdErEÇo: rua c 149 – Nº 708 – Quadra 287 – lote 04 – Sala 301 – Edi-
fício Athos Rios – Andar 4º, Bairro: Jardim América, Cidade de Goiânia/GO
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – 
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 775456
coNtrato: 018/2022
EXErcÍcio: 2022
OBJETO: Aquisição de móveis e equipamentos para o aparelhamento das 
nova Unidade Penal cadeia Pública de redenção.
Valor ToTal: r$ 8.548,00.
doTaÇÃo orÇaMENTária
PErMaNENTE:
Programa de trabalho 03.421.1502.8831, 
natureza de despesa 449052, fonte 0370/0130/0330/0101.
coNSUMo:
Programa de trabalho 03.421.1502.8283, 
natureza de despesa 339030, fonte 0101.
daTa da aSSiNaTUra: 21/03/2022
ViGÊNcia: 21/03/2022 a 21/03/2023
coNTraTado: U rElVaS doliVEira EirEli
cNPJ: 29.200.238/0001-42.
ENdErEÇo: rua domingos Marreiros, 1157, Umarizal Belém, Pa.
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – 
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 775457
coNtrato: 026/2022
EXErcÍcio: 2022
OBJETO: Aquisição de bens móveis e equipamentos o aparelhamento da 
nova unidade Penal cadeia Pública de redenção.
Valor ToTal: r$ 99.348,86.
doTaÇÃo orÇaMENTária
PErMaNENTE:
Programa de trabalho: 03.421.1502.8831, 
natureza de despesa 449052, fonte 0370/0130/0330/0101.
coNSUMo:
Programa de trabalho 03.421.1502.8283, 
natureza de despesa 339030, fonte 0101.
daTa da aSSiNaTUra: 21/03/2022
ViGÊNcia: 21/03/2022 a 21/03/2023
coNTraTado: PaUlo HENriQUE lUciaNo coMÉrcio dE MÓVEiS
cNPJ: 35.263.905/0001-39.
ENdErEÇo: avenida. Patativas, Núcleo Habitacional Professor Wilson au-
gusto Bispo, nº 391, Pirajuí/ SP.
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – 
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 775458
coNtrato: 008/2022
EXErcÍcio: 2022
OBJETO: Aquisição de bens móveis e equipamentos o aparelhamento da 
nova unidade Penal cadeia Pública de redenção.
Valor ToTal: r$ 4.015,62.
doTaÇÃo orÇaMENTária
PErMaNENTE:
Programa de trabalho: 03.421.1502.8831, 
natureza de despesa 449052, fonte 0370/0130/0330/0101.
coNSUMo:
Programa de trabalho 03.421.1502.8283, 
natureza de despesa 339030, fonte 0101.
daTa da aSSiNaTUra: 21/03/2022
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ViGÊNcia: 21/03/2022 a 21/03/2023
coNTraTado: Tc coMÉrcio dE SErViÇoS E TEcNoloGia EirEli - EPP
cNPJ: 07.679.989/0001-50
ENdErEÇo: Travessa angustura 2813, Bairro: Marco, Belém, Pará.
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – 
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 775450
coNtrato: 017/2022
EXErcÍcio: 2022
oBJETo: aquisição de equipamentos para a reforma das Unidades Penais 
(crr de Marabá, crr altamira, crr de abaetetuba, crr redenção, crr 
Tucuruí, carceragem de Paragominas, carceragem de Parauapebas e pré-
dio administrativo da cPaSi) e o aparelhamento das novas Unidades Penais 
(cadeia Pública de Marabá e Semiaberto de Marabá)
Valor ToTal: r$ 68.384,00.
doTaÇÃo orÇaMENTária
PErMaNENTE:
Permanente: programa de trabalho 03.421.1502.8831, 
natureza de despesa 449052, fonte 0370/0130/0330/0101.
coNSUMo:
programa de trabalho 03.421.1502.8283, 
natureza de despesa 339030, fonte 0101.
daTa da aSSiNaTUra: 21/03/2022
ViGÊNcia: 21/03/2022 a 21/03/2023
coNTraTado: U rElVaS doliVEira EirEli
cNPJ: 29.200.238/0001-42.
ENdErEÇo: rua domingos Marreiros, 1157, Umarizal Belém, Pa.
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – Secretário de Estado 
de administração Penitenciária.

Protocolo: 775451
coNtrato: 014/2022
EXErcÍcio: 2022
OBJETO: Aquisição de móveis e equipamentos para o aparelhamento das 
novas unidades Penal cadeia Pública de redenção.
Valor ToTal: r$ 700,00.
doTaÇÃo orÇaMENTária
PErMaNENTE:
Programa de trabalho: 03.421.1502.8831, 
natureza de despesa 449052, fonte 0370/0130/0330/0101.
coNSUMo:
Programa de trabalho 03.421.1502.8283, 
natureza de despesa 339030, fonte 0101.
daTa da aSSiNaTUra: 21/03/2022
ViGÊNcia: 21/03/2022 a 21/03/2023
coNTraTado: l carValHo coMErcio E SErViÇoS EirEli
cNPJ: 20.991.432/0001-19.
ENdErEÇo: avenida alcindo cacela, nº 1264, Edifício Empire center, Sala 
106, Bairro Nazaré, Belém, Estado Pará.
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – 
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 775452
coNtrato: 013/2022
EXErcÍcio: 2022
OBJETO: Aquisição de bens de consumo, móveis e equipamentos para a 
reforma das Unidades Penais que estão sendo reformadas (crr de Marabá, 
crr altamira, crr de abaetetuba, crr redenção, crr Tucuruí, carcera-
gem de Paragominas, carceragem de Parauapebas e prédio administrativo 
da cPaSi), o aparelhamento das novas unidades Penais (cadeia Pública de 
Marabá e Semiaberto de Marabá).
Valor ToTal: r$ 139.285,92.
doTaÇÃo orÇaMENTária
PErMaNENTE:
Programa de trabalho: 03.421.1502.8831, 
natureza de despesa 449052, fonte 0370/0130/0330/0101.
coNSUMo:
Programa de trabalho 03.421.1502.8283, 
natureza de despesa 339030, fonte 0101.
daTa da aSSiNaTUra: 21/03/2022
ViGÊNcia: 21/03/2022 a 21/03/2023
coNTraTado: l carValHo coMErcio E SErViÇoS EirEli
cNPJ: 20.991.432/0001-19.
ENdErEÇo: avenida alcindo cacela, nº 1264, Edifício Empire center, Sala 
106, Bairro Nazaré, Belém, Estado Pará.
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – 
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 775453

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
Processo Nº 2021/877335
PreGÃo eLetrÔNico Nº 005/2022 – 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 Eletrônico 
nº 05/2022 – SEaP/Pa, que tem como objeto a escolha da proposta mais 
vantajosa para a aquisição de 05 (cinco) micro-ondas, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, pelo critério 
de julgamento menor preço Por iTEM, conforme abaixo discriminado:

eMPresa: KaMYLLa soUsa Moreira – cNPJ Nº 27.030.815.0001-70
iTEM dEScriÇÃo UNid QUaNT Valor UNiT. Valor ToTal

1 forNo Micro- oNdaS, conforme as condições do Termo de 
referência (anexo i edital). UNd 05 r$ 5.332,00 r$ 26.660,00

Valor ToTal HoMoloGado: r$ 26.660,00 
(vinte e seis mil seiscentos e sessenta reais).
Belém-Pa, 23/03/2022.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 776022
terMo de HoMoLoGaÇÃo
Processo Nº 2022/19361
PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022 – 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 Eletrônico 
nº 001/2022 – SEaP/Pa, que tem como objeto a escolha da proposta mais 
vantajosa para a aquisição de equipamentos de proteção individual - EPis, 
para atender as necessidades da Secretaria de Estado de administração 
Penitenciária – SEaP/Pa, pelo critério de julgamento menor preço Por 
iTEM/loTE, conforme abaixo discriminado:
Valor ToTal HoMoloGado: r$ 266.533,96 (duzentos e sessenta e seis 
mil quinhentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos).
Belém-Pa, 23/03/2022.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 776003

oUtras MatÉrias
.

Portaria N°727/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 23 de março de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
art. 1° - EXclUir da PorTaria N° 206/2019- GaB/SUSiPE/Pa de 
25/02/2019, publicada no doE n° 33.815 de 28/02/2019, cHarlEY da 
SILVA E SILVA, matrícula funcional n° 57201410/1, da Função Gratificada 
de Supervisor de Serviços Técnicos Penitenciários de assistência Biopsicos-
social - GSTP, da lotação no centro de recuperação regional de castanhal 
- crrcaST, em virtude de transferência para outra unidade penitenciária, 
a contar de 23 de fevereiro de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 775762
Portaria N°735/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 23 de março de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
art. 1° - dESiGNar (o) a servidor (a) lEaNdro MaTHEUS lEÃo PErEira, 
matrícula funcional n° 5963111/1, para exercer a Função Gratificada de 
Supervisor de Serviços Técnicos Penitenciários de assistência Biopsicos-
social - GSTP, com lotação no centro de recuperação regional de Tucuruí 
– crrT em substituição à servidora lUciaNa SoarES SENa, matrícula 
funcional n° 57198590/1, em virtude de encerramento por solicitação da 
titular da função, a contar de 18 de março 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 775776
Portaria N°728/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 23 de março de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
art. 1º - EXclUir da PorTaria N° 359/2021- GaB/SEaP/Pa de 
09/04/2021, publicada no doE n° 34.574 de 06/05/2021, EliSaBETH 
VIEIRA SILVA, matrícula funcional n° 5954277/1, da Função Gratificada de 
Supervisor de Equipe Penitenciária - GSEP, da lotação no centro de recu-
peração feminino de Marabá – crfM, em virtude de solicitação, a contar 
de 03 de dezembro de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 775766
Portaria N°729/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 23 de março de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
art. 1º - EXclUir da PorTaria N° 3690/2021- dGP/SEaP/Pa de 
29/12/2021, publicada no doE n° 34.816 de 30/12/2021, UaNdErSoN 
alEXaNdrE da SilVa, matrícula funcional n° 5952658/1, da função Gra-
tificada de Supervisor de Serviços Técnicos Penitenciários de Assistência 
Biopsicossocial - GSTP, da lotação na colônia Penal agrícola de Santa iza-
bel - cPaSi, em virtude de solicitação, a contar de 15 de março de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 775768
Portaria N°730/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 23 de março de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
art. 1º - EXclUir da PorTaria N° 249/2020- GaB/SEaP/Pa de 
24/03/2020, publicada no doE n° 34.175 de 08/04/2020, lUciaNa Soa-
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RES SENA, matrícula funcional n° 57198590/1, da Função Gratificada de 
Supervisor de Serviços Técnicos Penitenciários de assistência Biopsicos-
social - GSTP, da lotação no centro de recuperação regional de Tucuruí 
- crrT, em virtude de solicitação, a contar de 10 de março de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 775770
Portaria N°731/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 23 de março de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar o servidor, HUGo MaGalHaES MarTiNS, matrícula 
funcional n° 5949520/1, para exercer a Função Gratificada de Supervi-
sor de Equipe Penitenciária - GSEP, com lotação no centro de recupe-
ração coronel anastácio das Neves - crcaN, no período de 01/03/2022 
a 30/03/2022, em substituição ao titular EdilSoN doS SaNToS PorTo 
JUNior, matrícula funcional n° 5957697/1, que está em gozo de férias 
regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 775772
Portaria N°732/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 23 de março de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar (o) a servidor (a) PaTricK aNdErSoN BarBoSa Bor-
ralHo, matrícula funcional n° 5952777/1, para exercer a função Grati-
ficada de Supervisor de Serviços Técnicos Penitenciários de Assistência 
Biopsicossocial - GSTP, com lotação na casa de Passagem para Presos de 
Baixa Relevância Criminal - CPPBRC, a contar de 21 de março 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 775773

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 139 de 23.03.2022
Processo nº 2022/257348
Servidor: iriS lETiErE da SilVa SaNToS
Matrícula: 5568781/2
cargo: Técnico em Gestão cultural
objeto: designada como Gestora da parceria celebrada entre esta Secre-
taria de Estado de cultura-SEcUlT e a organização da Sociedade civil 
aSSociaÇÃo SociocUlTUral SHaloM, através do Termo de fomento 
n. 005/2022, cujo objeto é a mútua cooperação com o escopo de realizar 
o evento cultural denominado “Global Youth day 2022”, ou “dia Mundial 
do adventista”. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Protocolo: 775767

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 138 de 22 de MarÇo de 2022
a SEcrETária dE ESTado dE cUlTUra, no uso de suas atribuições le-
gais e, considerando os termos do Memorando interno nº022/2022-GP/
SEcUlT, de 21.03.2022,
r E S o l V E:
TraNSfErir, por necessidade de serviço, de 03.01.2022 a 01.02.2022 
para o período de 01.04.2022 a 30.04.2022 , 30(trinta) dias de usufruto 
de férias da servidora MariNa dE loUrdES PaSTaNa SiQUEira Sali-
BA, matrícula nº31011/1, ocupante do cargo de Datilógrafo, concedidas 
através da portaria coletiva nº588 de 03.11.2022, publicada no doE de 
05.11.2022, referente ao Período aquisitivo de 01.09.2020 a 31.08.2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 22 de março de 2022.
UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
Secretária de Estado de cultura/SEcUlT.

Protocolo: 775539

.

.

oUtras MatÉrias
.

reMoÇÃo de serVidor
Portaria N° 140 de 22.03.2022
Servidor: alUiZio da SilVa VilHENa
Matricula: 57234539-1
cargo: assistente administrativo
objeto: remover da Gerência de Serviços Gerais para a diretoria de Pes-
quisa, Experimento e Promoção cultural ( Estação cultural de icoaraci.
data da remoção: a contar de 31.07.2020

Protocolo: 775864

eXtrato - Nota de eMPeNHo sUBstitUtiVa de
terMo de FoMeNto
NoTa dE EMPENHo da dESPESa: 2022NE00363
ProcESSo Nº 20211045984
Valor: r$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 16 de março de 2022
oBJETo: Subvenção Social
oriGEM: lei Estadual 6.152, de 18 de novembro de 1998
orÇaMENTo:
1) Valor de r$ 50.000,00
Projeto atividade: 8844
fonte de recurso: 0101000000 ( recursos do Tesouro)
Natureza da despesa: 335041- coNTriBUiÇÕES
PTrES: 158844
Pi: 1030008844c
aÇÃo: 202654
fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8844
BENEficiada: acadEMia ParaENSE dE lETraS
cNPJ: 04.981.858/0001-35
ENdErEÇo: rua João diogo, 235, cidade Velha, 66.015-160, Belém-Pa
ordENador: Ursula Vidal Santiago de Mendonça

Protocolo: 775763
republicação (Protocolo 772970, doePa ed. 34.897, de 18 de mar-
ço de 2022), para inclusão de informação:
terMo de FoMeNto: 004/2022
Processo adMiNistratiVo: 2022/241302
oBJETo: realização do evento cultural denominado TalENTo GoSPEl 
ParaENSE, na forma de 28 (vinte e oito) espetáculos, nas 22 microrre-
giões 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
SErVidor ENcarrEGado: allaN PiNHEiro dE carValHo, 
Matrícula 57188175-4
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: 775746
terMo de iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 009/2022
(Processo 2022/339274)
o ESTado do Pará, por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE cUl-
TUra, em conformidade com o “caput” do artigo 31 da lei federal nº 
13.019/2014, informa que foi autorizada a iNEXiGiBilidadE dE cHa-
MaMENTo PÚBlico para formalização de parceria, mediante Termo de 
fomento, a ser celebrada com a iGrEJa EVaNGÉlica aSSEMBlEia dE 
DEUS, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com na-
tureza jurídica de organização da sociedade civil, inscrita sob o cNPJ nº 
14.778.655/0001-08, situada na rodovia augusto Montenegro, 1802, 
anexo a, bairro Mangueirão, cEP 66.640-675, Belém-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, 23 de março de 2022.
Ursula Vidal Santiago de Mendonça
Secretária de Estado de cultura.

Protocolo: 775663

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 131/2022
PaE: 2022/184942
objeto: ProJETo “iNVENTaNdo arTE faZENdo cUlTUra” no qual os 
artistas TroPa do BrEGa, forrÓ TUdÃo, MicHEllE aMador, diEGo 
aBrEU, KariNa BriTo, adSoN ParaNHoS, iZiS QUarESMa E BaNda, 
ElMa MaUÉS E BaNda, aÇaÍ PiMENTa, BEiJo dEla, BEiJo MolHado, 
loS BrEGaS, MEGa PoP SHoW, PaNKdÃo do forrÓ, JarBaS liMa, BrU-
No MEScoUTo, aNNY loPES, que se apresentarão em formato digital – 
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liVE e gravações de vídeos nos dias 23 e 24/03/2022, das 09h às 02h, 
no município de Ananindeua/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 193/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
215202; fonte recurso: 0101; 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: Pará PriME, inscrita no cNPJ: 35.432.286/0001-69
Valor Total: r$ 150.000,00 
data: 23/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 131/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 131/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 23/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
Portaria Nº 214 de 23 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 Estad-
ual, 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 2022/184942.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “iN-
VENTaNdo arTE faZENdo cUlTUra” referente à iN 131/2022- fcP, 
fiscal Titular, o (a) servidor (a) aNGElo SErGio fraNco dE oliVEira, 
matrícula nº: 57198595/2, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de 
Trabalho: dic, e como fiscal Substituto, o(a) servidor(a) SaNdra Ma-
ria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, cargo: asses-
sora, 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 132/2022
PaE: 2022/343223
objeto: ProJETo “BaNZEiro cUlTUral BElÉM 2022 - ESTaÇÃo daS do-
caS” no qual os artistas alMa SoUl, acÚSTica PoP, dE BoBEira, BrEGa 
folK, fErroVia TEX, que se apresentarão em formato digital – liVE e 
gravações de vídeos nos dias 24 e 25/03/2022, no município de Belém/Pa 
na Estação das docas.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 193/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8421; Plano interno: EMENda 
00041; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 233267.
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: EXPErT EVENToS, inscrita no cNPJ 17.687.353/0001-60
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 23/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 132/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
132/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 23/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
Portaria Nº 215 de 23 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 Estad-
ual, 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 2022/343223.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BaNZEiro 
cUlTUral BElÉM 2022 - ESTaÇÃo daS docaS” referente à iN 132/2022- 
fcP, fiscal Titular, o (a) servidor (a) SaNdra Maria NaSciMENTo dE 
aNdradE, matrícula nº: 5935624, cargo: assessora, Setor/local de Tra-
balho: 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 134/2022
PaE: 2022/347854
objeto: ProJETo “BaNZEiro cUlTUral Na PraÇa caSTaNHal EdiÇÃo 
i” no qual os artistas dUda BEcKMaN, lUcaS rocHa, daNiEl araÚJo, 
KaTTPara e MaNo BlacK, que se apresentarão no município de castan-
hal/Pa, nos dias 24 e 25/03/2022, na Praça imperial.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 195/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8421; Plano interno: EMENda00041; 
fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 233267.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa

favorecido:  l M EVENToS, inscrita no cNPJ 10.745.168/0001-80
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 23/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 134/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
134/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 23/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
Portaria Nº 216 de 23 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 Estad-
ual, 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 2022/347854.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BaNZEiro 
cUlTUral Na PraÇa caSTaNHal EdiÇÃo i” referente à iN 134/2022- 
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 NaSci-
MENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624/2, cargo: assessora, 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: 776033

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 208 de 22 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 fiscali-
zação de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o 
PaE 2022/185151.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “TrEliÇa dE 
arTE E cUlTUra” referente à iN 128/2022- fcP, fiscal Titular, o (a) servi-
dor (a) aNGElo SErGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº: 57198595/2, 
cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, 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

Protocolo: 775687
Portaria Nº 206 de 22 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/ 141676.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “carNa rocK 
“ referente à iN 126/2022- fcP, fiscal Titular, o (a) servidor (a) Jair Na-
ZarENo 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, car-
go: 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

Protocolo: 775692
Portaria Nº 207 de 22 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 2022/171137.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “Bloco 
daNÇaNTE” referente à iN 127/2022- fcP, fiscal Titular, o (a) servidor 
(a) aNGElo SErGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº: 57198595/2, 
cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, 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

Protocolo: 775690
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Portaria Nº 212 de 23 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 2022/185066.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “NoTaS dE 
cUlTUra” referente à iN 129/2022- fcP, fiscal Titular, o (a) servidor (a) 
SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, car-
go: assessora, Setor/local de Trabalho: dic, 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

Protocolo: 775701
Portaria Nº 209 de 22 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 2022/338045.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BaNZEiro 
cUlTUral aBEl fiGUEirEdo 2022” referente à iN 129/2022- fcP, fiscal 
Titular, o (a) servidor (a) JoSÉ aUGUSTo rodriGUES da SilVa, matrícula 
nº: 57205072/2, cargo: aUXiliar oPEracioNal, Setor/local de Traba-
lho: cao, e como fiscal Substituto, o(a) servidor(a) SaNdra Maria NaS-
ciMENTo 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

Protocolo: 775696

.

.

errata
.

ProGraMa de iNceNtiVo À arte e À cULtUra
editaL N.º 003/2022–“Prêmio Branco de Melo – apoio à Produção artística”
16- croNoGraMa
 

PerÍodo atiVidade
02/02/2022 a 21/03/2022 iNScriÇÃo

30/03/2022 rESUlTado iNicial da HaBiliTaÇÃo
doiS diaS ÚTEiS aPrESENTaÇÃo dE rEcUrSo

04/04/2022 rESUlTado fiNal da HaBiliTaÇÃo
11/04/2022 rESUlTado iNicial da SElEÇÃo

doiS diaS ÚTEiS aPrESENTaÇÃo dE rEcUrSo
18/04/2022 HoMoloGaÇÃo do rESUlTado fiNal

18/04/2022 a 22/04/2022 PraZo Para ENTrEGa dE docUMENToS
18/04/2022 a 22/04/2022 PraZo Para aSSiNaTUra dE coNTraTo

Belém, 22 de março de 2022.
Guilherme relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do Pará

Protocolo: 775765

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 130/2022
PaE: 2022/185066
objeto: ProJETo “NoTaS dE cUlTUra” no qual os artistas BaTidÃo, BrE-
Ga EPoQUE, ToP 3, TEddY MarKS, cHYco SallES, HUGo SaNToS, JoÃo 
da Hora, JorGiNHo GoMES, MarcElo aGUiar, adriaNa oliVEr E BaN-
da, GEMillY, SaMY loUriNHo, MarQUiNHo dUraN e ToNY BraSil, que se 
apresentarão em formato digital – liVE, no município de ananindeua/Pa, no 
dia 23/03/2022, das 09h às 23h, 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 191/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22dEf2152006; 
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: ParaSHoWS, inscrita no cNPJ: 35.234.544/0001-00
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 23/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 130/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
130/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 23/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 775699

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 126/2022
PaE: 2022/141676
objeto: ProJETo “carNa rocK” no qual os artistas MaNGa rEGGaE, EdEr 
SB, diEGo do caVaco E daVid diNiZ, que se apresentarão em formato 
digital – liVE e gravações de vídeos em 26/03/2022, no município de Belém/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 186/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 EMEN 
00042; 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: SoUSa ProdUÇÕES, inscrita no cNPJ: 34.730.677/0001-05
Valor Total: r$ 60.000,00
data: 22/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 126/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
126/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 22/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 775691
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 127/2022
PaE: 2022/171137
objeto: ProJETo “Bloco daNÇaNTE” no qual os artistas caNTo do NorTE, 
daVid diNiZ, diEGo do caVaco, EdEr Sd, farofa BlacK, MaNGa rEG-
GaE, que se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos 
em 25/03/2022, no município de Belém/PA 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 180/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 EMEN 
00065; 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: SoUSa ProdUÇÕES, inscrita no cNPJ: 34.730.677/0001-05
Valor Total: r$ 90.000,00
data: 22/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 127/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
127/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 22/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 775689
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 128/2022
PaE: 2022/185151
objeto: ProJETo “TrEliÇa dE arTE E cUlTUra” no qual os artistas caN-
Tor MUKa, caNTor dENNEr, HEricK rafaEl, caNTor cEZar fariaS, 
caNTora carMEM PENicHE, caNTor JoElSoN PaNToJa, caNTora MEll 
PiNHEiro, caNTor iVaN NEVES, GrUPo Trio cHaMoTE, caNTor BiNo, 
BaNda PirÔ, caNTor MarQUiNHo MElodia, caNTor EUdES BraGa, 
caNTor SaNdro SaNdiM, caNTor iGor MENdES, Trio lUZ dE TiETa, 
que se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 
28/03/2022, no município de Ananindeua/PA 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 184/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 215209; 
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: fáBrica dE ProJEToS, inscrita no cNPJ: 35.674.435.0001/04
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 22/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 128/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
128/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 22/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 775686
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 129/2022
PaE: 2022/338045
objeto: ProJETo “BaNZEiro cUlTUral aBEl fiGUEirEdo 2022” no qual 
os artistas ZEZiNHo doS TEcladoS, daNiEl araÚJo, forrÓ coMBaTE, 
THaiS PorPiNo, lEoZiNHo forroZEiro, lENNoN forroZEiro, EliSEU 
rodriGUES, GÊMEoS do forrÓ, aNTÔNio MarcoS, que se apresentarão 
em formato digital – liVE e gravações de vídeos nos dias 24 e 25/03/2022, no 
município de abel figueiredo/Pa no Sindicato dos Produtores rurais.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 187/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8421; Plano interno: EMENda 
00041; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 233267.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: VM ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
28.041.982/0001-89 e f5 ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
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36.071.815/0001-09
Valor Total: r$ 97.000,00
data: 22/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 129/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
129/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 22/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 775694

.

.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto
exercício 2022
o Estado do Pará por intermédio da fundação cultural do Estado do Pará – 
fcP, neste ato representado pelo Presidente, Guilherme relvas d’oliveira, 
no uso de sua competência conforme decreto do Governador publicado no 
doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021, considerando as alterações 
orçamentárias realizadas pela SEPLAN na codificação PTRES para o exer-
cício 2022, vem proceder o apostilamento dos contratos abaixo relaciona-
dos,com fundamento legal no art. 65, § 8º, da lei 8.666/93 e alterações:

contrato nº apostila 
mento nº Processo contratada cNPJ/cPf dotação orçamentária 2022

044/2019 3 2019/301967

iT ProTEcT rEPrESEN-
TaÇÕES E SErViÇoS dE 

coNSUlToria EM iNforMa-
Tica EirEli

23.378.923/0001-
87

13.122.1297.8338.0000 
8338 412.000.8338 c 0101 

339040 189296

Belém, 23 de março de 2022
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 775886

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo aditiVo: 1º
terMo de FoMeNto Parceria nº 002/2021 – FcP
Pae: 2021/686604
objeto: alteração do cronograma de Vigência e Execução do Termo de 
fomento, fundamentada no art. 55, caput da lei 13.019/14, combinado 
com o Parágrafo Único, do clausula oitava do Termo de fomento originário.
da fUNdaMENTaÇÃo: o presente Termo aditivo encontra amparo legal 
no art. 55, caput da lei 13.019/14, combinado com o Parágrafo Único, do 
clausula oitava do Termo de fomento originário
da EXEcUÇÃo E ViGÊNcia: o presente instrumento terá Prazo de Execu-
ção a contar de 31/12/2021 e término em 30/12/2022 e Prazo de Vigência 
a contar de 31/08/2021 e termino em 31/12/2022
data da assinatura: 21/03/2022
concedente: 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.
organização da Sociedade civil: cENTro dE ESTUdoS Para dESENVol-
ViMENTo dE TEcNoloGia Para a aMaZÔNia - NaMaZoNia, com sede na 
Travessa dr. Moraes, 748, Bairro de Nazaré, cEP: 66.035-080, Belém/Pa, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 04.379.826/0001-64, neste ato representado 
por sua representante legal a Sra. cÉlia Maria da SilVa, portadora do 
rG nº 6714687 Pc/Pa e inscrita no cPf/Mf nº 700.759.136-15
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 775787

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 231 de 23 de março de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/347660/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de acará no dia 24 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: 776005

Portaria Nº 233 de 23 de março de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/347573/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de acará no dia 24 de março de 2022, para conduzir a 
equipe que fará a cobertura jornalística.
NoME: Wanderil do rosário de Souza Maia
MaTricUla: 5953109
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 776014
Portaria Nº 230 de 23 de março de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/342780/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de igarapé-miri no dia 23 de março de 2022, para cober-
tura 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 229 de 23 de março de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/342768/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de igarapé-miri no dia 23 de março de 2022, para cober-
tura 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 228 de 23 de março de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/342644/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de igarapé-miri no dia 23 de março de 2022, para condu-
zir a equipe que efetuará cobertura jornalística.
NoME: Wagner Gomes Pantoja
MaTricUla: 5964491
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 775815
Portaria Nº 232 de 23 de março de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/347515/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; 2½ (duas diárias e meia), que se 
deslocará para o município de Xinguara no período de 24 a 26 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

Protocolo: 775994

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 010/2022
Processo Nº 2022/246919
adesÃo À ata Nº 009/2022/sePLad
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 024/2021
objeto:contratação de empresa para prestação de serviços de adminis-
tração e gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo e ininter-
rupto de combustíveis e agente redutor líquido automotivo (arla 32), em 
rede de postos credenciados em todo o território nacional, para veículos 
automotores e equipamentos integrantes da fundação Paraense de radio-
difusão, com utilização de cartão magnético.
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Valor Global: r$ 464.576,60 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, qui-
nhentos e setenta e seis reais e sessenta centavos)
data de assinatura: 22/03/2022
data de Vigência: 02/04/2022 até 02/04/2023
fiscal de contrato: antonio Jorge da Silva cardoso – 
Matricula Nº: 7003951/1
Suplente de contrato: José ricardo ferreira costa - 
Matricula Nº: 5942091/1
dotação orçamentária:
funcional: 65.201.24.122.1297.4668
Elemento: 33.90.30
fonte: 0101002169
Pi: 4120004668c
contratado (a): TicKET SolUcoES HdfGT S/a
cNPJ n°: 03.506.307/0001-57
Endereço: a rua Machado de assis, n° 50, bairro Santa lucia.
cEP n° 93.700-000, campo Bom/rS.
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 775618

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria de redes. Nº 356/2022-GaB/Pad.  
Belém, 23 de março de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 311/2022-NdE/SEdUc, 
de 18/03/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 349/2018-GaB/Pad de 
21/11/2018, publicada no doE n° 33.746 de 26/11/2018, prorrogado 
pela PorTaria Nº 09/2019-GaB/Pad de 14/03/2019, publicada no doE 
nº 33.829 de 20/03/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designa-
da, o processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de 
realização de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos 
fatos, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Port.de dessoB. e sUBst. Nº357/2022-GaB/Pad 
Belém, 23 de março de 2022.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo o Processo administrativo disciplinar instaurado pela Por-
Taria Nº 361/2017-GaB/Pad de 04/09/2017, publicada no doE, edição nº 
33.453 de 06/09/2017, fora sobrestado pela PorTaria Nº 01/2018-GaB/
Pad, de 12/06/2018, publicada no doE nº 33.637 de 14/06/2018;
coNSidEraNdo que cessaram os motivos do referido sobrestamento con-
substanciado no Art. 313, VI do Código de Processo Civil, norma subsidiá-
ria ao Procedimento disciplinar;
r E S o l V E:
i - dESSoBrESTar o Processo administrativo disciplinar instaurado pela 
PorTaria Nº 361/2017-GaB/Pad de 04/09/2017, publicada no doE, edi-
ção nº 33.453 de 06/09/2017, para que a comissão proceda à continuida-
de dos trabalhos na apuração dos fatos;
ii - SUBSTiTUir a comissão composta por Maria do Socorro rodri-
GUES foNToUra, Mat. nº 392977-1 e alMir JorGE dE SoUZa Tor-
rES, Mat. nº 423769-2, pelos servidores alciNETE do Socorro liMa 
da coSTa, Mat. nº 57211696-1 e fEliPE TEiXEira rEZENdE, Mat. nº 
54197224-2, para atuar no Processo administrativo disciplinar supracita-
do, na qualidade de Presidente e membro, nesta ordem;
iii - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Portaria Nº358/2022-GaB/siNd. 
Belém, 23 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 2021/518220 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos da Manifestação nº 20/2022 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 pelos servidores alBErTiNa do 
Socorro do carMo SilVa, Mat. nº 57213238-1 e roBErTo aNiZio 
doS SaNToS da coSTa, Mat. nº 5902612-1, 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 adminis-
tração 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 Nº359/2022-GaB/Pad 
Belém, 23 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 2020/426298 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos da Manifestação nº 1979/2021 exarada pela 
consultora Jurídica do Estado - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSci-
PliNar em desfavor do servidor r.G.B.f., matrícula nº 5355702-2, pelo 
cometimento de transgressões, em tese, ao que dispõem o art. 1177, Vi 
c/c art. 190, iV, da lei Estadual nº 5.810/94;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores NEYrE alEXaNdrE 
BarroS MacHado, Mat. n° 57176508-2, roSaliNa oliVEira MUNiZ, 
Mat. n° 5890701-1 e SUEli BraSil BraGa doS SaNToS, Mat. n° 240842-
1, para, sob a presidência do primeiro, apurarem no prazo inicial de 60 
(sessenta) dias, o qual poderá ser prorrogado por igual período por conve-
niência 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: 775631
Portaria de redes. Nº 355/2022-GaB/Pad. 
Belém, 23 de março de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 315/2022-NdE/SEdUc, 
de 18/03/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 944/2021-GaB/Pad de 
29/06/2021, publicada no doE n° 34.624 de 30/062021, prorrogado pela 
PorTaria Nº 1560/2021-GaB/Pad de 11/11/2021, publicada no doE nº 
34.765 de 12/11/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
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Port. de redes/sUBst. Nº 353/2022-GaB/Pad. 
Belém, 22 de março de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 167/2019-GaB/Pad de 05/08/2019, pu-
blicado no doE edição nº 33.943 de 06/08/2019;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2022, de 22 de março de 
2022, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i - rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – SUBSTiTUir a servidora SilViaNE BaTiSTa MiraNda matrícu-
la nº 57224558-1 pela servidora aNa PaUla MENdoNÇa dE oliVEi-
ra nº 54182576-2, para atuar no Processo administrativo disciplinar 
nº 167/2019-GaB/Pad de 05/08/2019, publicado no doE n° 33.943 de 
06/08/2019, na qualidade de Presidente e membro, nesta ordem;
iii - coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – revogam-se as disposições em contrário;
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Protocolo: 775632

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria de diarias No. 52507/2022
oBJETiVo: Viagem com objetivo de fazer o levantamento situacional e 
estrutural; organizar a logística de entrega de materiais permanentes e 
verificar os espaços da EEEFM Basílio de Carvalho localizada no Município 
de abaetetuba, a reinauguração acontecerá no dia 30/03/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 28/03/2022 - 28/03/2022 Nº diárias: 0
aBaETETUBa / BElEM / 28/03/2022 - 30/03/2022 Nº diárias: 2.5
NoME: SolaNGE Maria oliVEira diaS
MaTrÍcUla: 5858283
cPf: 26386097220
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 775656

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 030/2022 - sale|seduc, de 17 de março de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar, a contar de 16/03/2022, os servidores rosea-
ne de Alcântara Mendes formigosa, matrícula n.º 5902582/1, CPF n.º 
458.324.122-49, e odivaldo Silva dos anjos matrícula n.º 349780-1, cPf 
n.º 061.706.412-15, para atuarem respectivamente como fiscais titular e 
substituto do contrato n.º 013/2022, celebrado entre a SEdUc e a empre-
sa ParN distribuidora e armazenagem lTda, cujo objeto é a aquisição de 
Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis (carne bovina , charque, 
filé de peito de frango e outros), a fim de suprir as necessidades de Alimen-
tação Escolar de alunos da Educação Básica da rede Estadual de Ensino, 
atendido pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE, no âmbito 
da Secretaria de Estado de Educação- Seduc/Pa, conforme Pregão Eletrô-
nico nº 004/2021-Nlic/Seduc
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunta de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 776009
Portaria N.º 029/2022 - sale|seduc, de 17 de março de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar, a contar de 16/03/2022, as servidoras flavia cristina 
Paes de lira, matrícula n.º 5053196-3, cPf n.º 234.302.732-34, e Nelly 
Guimarães diogenes, matrícula n.º 57211457/1, cPf n.º 296.242.232-
20, para atuarem respectivamente como fiscais titular e substituto do 
contrato nº 012/2022, celebrado entre a SEdUc e a empresa imperador 
distribuidora comércio e Serviços lTda, cujo objeto é a aquisição de Gê-
neros alimentícios perecíveis e não perecíveis (achocolatado, açúcar, alho, 
arroz, azeite, biscoito doce, biscoito integral, biscoito salgado, carne bovi-
na, carne moída, charque, colorífico, cominho, feijão carioquinha, filé de 
peito de frango, leite em pó, macarrão, pão massa fina, sal e outros), a fim 

de suprir as necessidades de alimentação Escolar de alunos da Educação 
Básica da rede Estadual de Ensino, atendido pelo Programa Nacional de 
Alimentação Escolar -PNAE, no âmbito da Secretaria de Estado de Educa-
ção- Seduc/Pa, conforme Pregão Eletrônico nº 004/2021-Nlic/Seduc.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunta de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 776006
Portaria N.º 028/2022 - sale|seduc, de 17 de março de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar, a contar de 16/03/2022, as servidoras luciana da Silva 
Gonçalves Xavier, matrícula n.º 80845350-2, cPf n.º 693.044.752-87, e 
danielle da costa lobato matrícula n.º 54187317/3, cPf n.º 652.210.012-
68, para atuarem respectivamente como fiscais titular e substituto do con-
trato n.º 011/2022, celebrado entre a SEdUc e a empresa forte alimentos 
Eireli, cujo objeto é a aquisição de Gêneros alimentícios perecíveis e não 
perecíveis (biscoito doce), a fim de suprir as necessidades de Alimentação 
Escolar de alunos da Educação Básica da rede Estadual de Ensino, aten-
dido pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no âmbito da 
Secretaria de Estado de Educação- Seduc/Pa, conforme Pregão Eletrônico 
nº 004/2021-Nlic/Seduc
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunta de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 776004
Portaria N.º 026/2022 - sale|seduc, de 17 de março de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar, a contar de 16/03/2022, as servidoras Suely dias de 
Moraes, matrícula n.º 472131-1, cPf n.º 212.818.402-97, e flávia cristi-
na Paes de lira, matrícula n.º 5053196-3, cPf n.º 234.302.732-34, para 
atuarem respectivamente como fiscais titular e substituto do contrato nº 
009/2022, celebrado entre a SEdUc e a empresa E. c. Garcia dos Santos 
comércio, Serviços e representação Eireli, cujo objeto é a aquisição de 
Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis (arroz, biscoito, filé de 
peito de frango e coxa e sobrecoxa de frango, creme de leite, farinha de 
fubá e de trigo, feijão, macarrão, sardinha, açúcar, pão, charque, extrato 
de tomate, vinagre, filé de pescada branca, azeite de oliva e outros), a fim 
de suprir as necessidades de alimentação Escolar de alunos da Educação 
Básica da rede Estadual de Ensino, atendido pelo Programa Nacional de 
Alimentação Escolar -PNAE, no âmbito da Secretaria de Estado de Educa-
ção- Seduc/Pa, conforme Pregão Eletrônico nº 004/2021-Nlic/Seduc.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunta de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 776000
Portaria N.º 027/2022 - sale|seduc, de 17 de março de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar, a contar de 16/03/2022, os servidores odivaldo Sil-
va dos anjos matrícula n.º 349780-1, cPf n.º 061.706.412-15, e rose-
ane de Alcântara Mendes formigosa, matrícula n.º 5902582/1, CPF n.º 
458.324.122-49, para atuarem respectivamente como fiscais titular e 
substituto do contrato nº 010/2022, celebrado entre a SEdUc e a em-
presa a. azevedo da Silva azevedo, cujo objeto é a aquisição de Gêneros 
alimentícios perecíveis e não perecíveis (carne bovina, charque, manteiga, 
óleo de soja, sal, açúcar, filé de peito de frango e outros), a fim de suprir 
as necessidades de alimentação Escolar de alunos da Educação Básica da 
rede Estadual de Ensino, atendido pelo Programa Nacional de alimentação 
Escolar -PNAE, no âmbito da Secretaria de Estado de Educação- Seduc/PA, 
conforme Pregão Eletrônico nº 004/2021-Nlic/Seduc.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunta de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 776001
Portaria N.º 025/2022 - sale|seduc, de 17 de março de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar, a contar de 16/03/2022, as servidoras danielle da costa 
lobato, matrícula n.º 54187317/3, cPf n.º 652.210.012-68, e luciana da 
Silva Gonçalves Xavier, matrícula n.º 80845350-2, cPf n.º 693.044.752-
87 para atuarem respectivamente como fiscais titular e substituto do con-
trato nº 008/2022, celebrado entre a SEdUc e empresa dantas comércio 
representações e Serviços lTda, cujo objeto é a aquisição de Gêneros 
Alimentícios perecíveis e não perecíveis (repolho branco e tomate), a fim 
de suprir as necessidades de alimentação Escolar de alunos da Educação 
Básica da rede Estadual de Ensino, atendido pelo Programa Nacional de 
Alimentação Escolar - PNAE, no âmbito da Secretaria de Estado de Educa-
ção- Seduc/Pa, conforme Pregão Eletrônico nº 004/2021-Nlic/Seduc.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunta de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 775997



diário oficial Nº 34.905   91Quinta-feira, 24 DE MARÇO DE 2022

.

.

errata
.

errata ao Protocolo: 772876
contrato de aquisição nº 012/2022– SEdUc/ 
imperador distribuidora comércio e Serviços ltda
onde se Lê
Vigência: 16/03/2022 a 13/03/2023
Leia-se:
Vigência: 16/03/2022 a 16/03/2023
Publicado no doE de nº 34.896 em 17/03/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ 
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 775445

.

.

coNtrato
.

contrato: 058/2022
objeto do contrato: contratação de empresa especializada de engenharia 
para a coNSTrUÇÃo dE crEcHES PadrÃo SEdUc EM diVErSoS MUNi-
cÍPioS do ESTado do Pará (município de curuçá), visando a construção 
e entrega completa das edificações em completa conformidade com os 
projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará, e em 
perfeito estado de condições para funcionamento.
rdc Nº 004/2021-Nlic/SEdUc
Valor Global: r$ 2.592.331,55
dotação orçamentária:
fonte: 0102 ação: 274630 funcional Programática: 16.101.12.365.1509 
Projeto/atividade: 8900 Produto: 1602 Natureza de despesa: 4490.51.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, inscrita no cNPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, 
cEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: ditron Engenharia e incorporações Eireli, inscrita no cNPJ sob 
o nº 03.832.803/0001-09, com sede Estrada do caixa Pará, nº 65, cEP: 
67.015-520, Levilândia, Ananindeua/PA
data de assinatura: 22/03/2022
Vigência: 22/03/2022 a 22/03/2023
foro: Belém/Pa.
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ 
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 775804
contrato: 059/2022
objeto do contrato: contratação de empresa especializada de engenharia 
para a coNSTrUÇÃo dE crEcHES PadrÃo SEdUc EM diVErSoS MUNi-
cÍPioS do ESTado do Pará (município de Marapanim), visando a cons-
trução e entrega completa das edificações em completa conformidade com 
os projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará, e 
em perfeito estado de condições para funcionamento.
rdc Nº 004/2021-Nlic/SEdUc
Valor Global: r$ 2.592.331,55
dotação orçamentária:
fonte: 0102 ação: 274631 funcional Programática: 16.101.12.365.1509 
Projeto/atividade: 8900 Produto: 1602 Natureza de despesa: 4490.51.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, inscrita no cNPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, 
cEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: ditron Engenharia e incorporações Eireli, inscrita no cNPJ sob 
o nº 03.832.803/0001-09, com sede Estrada do caixa Pará, nº 65, cEP: 
67.015-520, Levilândia, Ananindeua/PA
data de assinatura: 22/03/2022
Vigência: 22/03/2022 a 22/03/2023
foro: Belém/Pa.
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ 
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 775805
contrato: 061/2022
objeto do contrato: contratação de empresa especializada de engenharia 
para a coNSTrUÇÃo dE crEcHES PadrÃo SEdUc EM diVErSoS MU-
NicÍPioS do ESTado do Pará (município de igarapé açú), visando a 
construção e entrega completa das edificações em completa conformidade 
com os projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará, 
e em perfeito estado de condições para funcionamento.
rdc Nº 004/2021-Nlic/SEdUc
Valor Global: r$ 2.592.331,55
dotação orçamentária:
fonte: 0102 ação: 274633 funcional Programática: 16.101.12.365.1509 
Projeto/atividade: 8900 Produto: 1602 Natureza de despesa: 4490.51.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, inscrita no cNPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, 
cEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: ditron Engenharia e incorporações Eireli, inscrita no cNPJ sob 
o nº 03.832.803/0001-09, com sede Estrada do caixa Pará, nº 65, cEP: 
67.015-520, Levilândia, Ananindeua/PA
data de assinatura: 22/03/2022

Vigência: 22/03/2022 a 22/03/2023
foro: Belém/Pa.
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ 
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 775806
contrato: 062/2022
objeto do contrato: contratação de empresa especializada de engenharia 
para a coNSTrUÇÃo dE crEcHES PadrÃo SEdUc EM diVErSoS MUNi-
cÍPioS do ESTado do Pará (município de Magalhães Barata), visando a 
construção e entrega completa das edificações em completa conformidade 
com os projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará, 
e em perfeito estado de condições para funcionamento.
rdc Nº 004/2021-Nlic/SEdUc
Valor Global: r$ 2.592.331,55
dotação orçamentária:
fonte: 0102 ação: 274635 funcional Programática: 16.101.12.365.1509 
Projeto/atividade: 8900 Produto: 1602 Natureza de despesa: 4490.51.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, inscrita no cNPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, 
cEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: ditron Engenharia e incorporações Eireli, inscrita no cNPJ sob 
o nº 03.832.803/0001-09, com sede Estrada do caixa Pará, nº 65, cEP: 
67.015-520, Levilândia, Ananindeua/PA
data de assinatura: 22/03/2022
Vigência: 22/03/2022 a 22/03/2023
foro: Belém/Pa.
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ 
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 775811
contrato: 054/2022
objeto do contrato: contratação de empresa especializada de engenharia 
para a coNSTrUÇÃo dE crEcHES PadrÃo SEdUc EM diVErSoS MUNi-
cÍPioS do ESTado do Pará (município de Óbidos), visando a construção 
e entrega completa das edificações em completa conformidade com os 
projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará, e em 
perfeito estado de condições para funcionamento.
rdc Nº 004/2021-Nlic/SEdUc
Valor Global: r$ 3.150.000,00
dotação orçamentária:
fonte: 0102 ação: 274637 funcional Programática: 16.101.12.365.1509 
Projeto/atividade: 8900 Produto: 1602 Natureza de despesa: 4490.51.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, inscrita no cNPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, 
cEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: M Moraes de oliveira Junior Eireli, inscrita no cNPJ sob o nº 
04.274.851/0001-83, com sede av conselheiro furtado, nº 3423, cEP: 
66.073-160, São Braz, Belém/Pa.
data de assinatura: 22/03/2022
Vigência: 22/03/2022 a 22/03/2023
foro: Belém/Pa.
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ 
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 775778
contrato: 055/2022
objeto do contrato: contratação de empresa especializada de engenharia 
para a coNSTrUÇÃo dE crEcHES PadrÃo SEdUc EM diVErSoS MUNi-
cÍPioS do ESTado do Pará (município de oriximiná), visando a constru-
ção e entrega completa das edificações em completa conformidade com os 
projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará, e em 
perfeito estado de condições para funcionamento.
rdc Nº 004/2021-Nlic/SEdUc
Valor Global: r$ 3.199.999,99
dotação orçamentária:
fonte: 0102 ação: 274638 funcional Programática: 16.101.12.365.1509 
Projeto/atividade: 8900 Produto: 1602 Natureza de despesa: 4490.51.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, inscrita no cNPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, 
cEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: M Moraes de oliveira Junior Eireli, inscrita no cNPJ sob o nº 
04.274.851/0001-83, com sede av conselheiro furtado, nº 3423, cEP: 
66.073-160, São Braz, Belém/Pa.
data de assinatura: 22/03/2022
Vigência: 22/03/2022 a 22/03/2023
foro: Belém/Pa.
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ 
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 775780
contrato: 056/2022
objeto do contrato: contratação de empresa especializada de engenharia 
para a coNSTrUÇÃo dE crEcHES PadrÃo SEdUc EM diVErSoS MUNi-
cÍPioS do ESTado do Pará (município de curuá), visando a construção 
e entrega completa das edificações em completa conformidade com os 
projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará, e em 
perfeito estado de condições para funcionamento.
rdc Nº 004/2021-Nlic/SEdUc
Valor Global: r$ 3.199.999,99
dotação orçamentária:
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fonte: 0102 ação: 274639 funcional Programática: 16.101.12.365.1509 
Projeto/atividade: 8900 Produto: 1602 Natureza de despesa: 4490.51
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, inscrita no cNPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, 
cEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: M Moraes de oliveira Junior Eireli, inscrita no cNPJ sob o nº 
04.274.851/0001-83, com sede av conselheiro furtado, nº 3423, cEP: 
66.073-160, São Braz, Belém/Pa.
data de assinatura: 22/03/2022
Vigência: 22/03/2022 a 22/03/2023
foro: Belém/Pa.
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ 
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 775786
contrato: 057/2022
objeto do contrato: contratação de empresa especializada de engenharia 
para a coNSTrUÇÃo dE crEcHES PadrÃo SEdUc EM diVErSoS MUNi-
cÍPioS do ESTado do Pará (município de Marituba), visando a constru-
ção e entrega completa das edificações em completa conformidade com os 
projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará, e em 
perfeito estado de condições para funcionamento.
rdc Nº 004/2021-Nlic/SEdUc
Valor Global: r$ 3.199.999,99
dotação orçamentária:
fonte: 0102 ação: 274640 funcional Programática: 16.101.12.365.1509 
Projeto/atividade: 8900 Produto: 1602 Natureza de despesa: 4490.51.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, inscrita no cNPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, 
cEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: M Moraes de oliveira Junior Eireli, inscrita no cNPJ sob o nº 
04.274.851/0001-83, com sede av conselheiro furtado, nº 3423, cEP: 
66.073-160, São Braz, Belém/Pa.
data de assinatura: 22/03/2022
Vigência: 22/03/2022 a 22/03/2023
foro: Belém/Pa.
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ 
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 775789
contrato: 049/2022
objeto do contrato: contratação de empresa especializada de engenharia 
para a coNSTrUÇÃo dE crEcHES PadrÃo SEdUc EM diVErSoS MUNi-
cÍPioS do ESTado do Pará (município de ananindeua), visando a cons-
trução e entrega completa das edificações em completa conformidade com 
os projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará, e 
em perfeito estado de condições para funcionamento.
rdc Nº 004/2021-Nlic/SEdUc
Valor Global: r$ 2.860.000,00
dotação orçamentária:
fonte: 0102 ação: 274616 funcional Programática: 16.101.12.365.1509 
Projeto/atividade: 8900 Produto: 1602 Natureza de despesa: 4490.51.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, inscrita no cNPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, 
cEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: ccM construtora e Projetos ltda, inscrita no cNPJ sob o nº 
13.979.506/0001-36, com sede na av. Sul, 192, Quadras 52, Sala c, cEP: 
66.110-071, Maracangalha, Belém/Pa
data de assinatura: 22/03/2022
Vigência: 22/03/2022 a 22/03/2023
foro: Belém/Pa.
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ 
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 775793
contrato: 053/2022
objeto do contrato: contratação de empresa especializada de engenharia 
para a coNSTrUÇÃo dE crEcHES PadrÃo SEdUc EM diVErSoS MUNi-
cÍPioS do ESTado do Pará (município de Marituba), visando a constru-
ção e entrega completa das edificações em completa conformidade com os 
projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará, e em 
perfeito estado de condições para funcionamento.
rdc Nº 004/2021-Nlic/SEdUc
Valor Global: r$ 2.815.000,00
dotação orçamentária:
fonte: 0102 ação: 274647 funcional Programática: 16.101.12.365.1509 
Projeto/atividade: 8900 Produto: 1602 Natureza de despesa: 4490.51.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, inscrita no cNPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, 
cEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: ccM construtora e Projetos ltda, inscrita no cNPJ sob o nº 
13.979.506/0001-36, com sede na av. Sul, 192, Quadras 52, Sala c, cEP: 
66.110-071, Maracangalha, Belém/Pa
data de assinatura: 22/03/2022
Vigência: 22/03/2022 a 22/03/2023
foro: Belém/Pa.
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ 
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 775797

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 52379/2022
oBJETiVo: Serviços de inspeção de cHEcK liST na EEEfM Prof. Basilio de 
carvalho, localizada no Município de abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 25/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 0
aBaETETUBa / BElEM / 25/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: iSraEl SoUZa carMoNa
MaTrÍcUla: 5958681
cPf: 89356101272
carGo/fUNÇÃo:
dirETor / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 775459
Portaria de diarias No. 52480/2022
oBJETiVo: Serviços de vistoria e levantamento físico nas EE Maria da con-
ceição Gomes de Souza, visando celebração de convênio com Prefeitura 
Municipal de São francisco do Pará.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao fraNciSco do Para / 22/03/2022 - 22/03/2022 Nº diárias: 0
Sao fraNciSco do Para / BElEM / 22/03/2022 - 22/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: flaVia TYElE E SoUZa SoUZa
MaTrÍcUla: 54191513
cPf: 69145970220
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 775571
Portaria de diarias No. 52449/2022
OBJETIVO: Realizar visita técnica de assessoramento técnico pedagógico, 
visita nas unidades prisionais e socioeducativas, assim como orientar as 
especificidades dos convênios.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 28/03/2022 - 31/03/2022 Nº diárias: 3
MaraBa / BElEM / 31/03/2022 - 31/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: WaNNicE caMila BaNdEira da SilVa
MaTrÍcUla: 6310208
cPf: 77375866287
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 775847
Portaria de diarias No. 52473/2022
OBJETIVO: Realizar visita técnica pedagógica, para implantação do Ensino 
Médio Modular/SoME nas aldeias do município de aveiro aldeia Pinhel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
SaNTarEM / aVEiro / 27/03/2022 - 29/03/2022 Nº diárias: 2
aVEiro / SaNTarEM / 29/03/2022 - 29/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: adENilSoN alVES dE SoUSa
MaTrÍcUla: 5923967
cPf: 53847717200
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor NiVEl MEdio / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 775855
Prd coMPLeMeNtar
despesa origem nº 87220
Portaria de diarias No. 52592/2022
oBJETiVo: Prd complementar referente a despesa 87220. coNTiNUida-
dE do TraBalHo Na 7 UrE dEVido a NEcESSidadE dE coNTiNUar o aPoio 
a loTaÇÃo E/oU adEQUaÇÃo do coNTrolE da QUadro dE PESSoal.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 19/03/2022 - 19/03/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / oBidoS / 19/03/2022 - 23/03/2022 Nº diárias: 4
oBidoS / SaNTarEM / 23/03/2022 - 23/03/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElEM / 23/03/2022 - 23/03/2022 Nº diárias: 0
NoME: alaN HENriQUE fariaS da SilVa
MaTrÍcUla: 5897142
cPf: 98380591291
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS 
cPf: 10429549253

Protocolo: 775897
Prd coMPLeMeNtar
despesa origem nº 87221
Portaria de diarias No. 52593/2022
oBJETiVo: Prd complementar referente a despesa 87221. coNTiNUidadE 
do TraBalHo Na 7 UrE dEVido a NEcESSidadE dE coNTiNUar o aPoio 
a loTaÇÃo E/oU adEQUaÇÃo do coNTrolE da QUadro dE PESSoal.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 19/03/2022 - 19/03/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / oBidoS / 19/03/2022 - 23/03/2022 Nº diárias: 4
oBidoS / SaNTarEM / 23/03/2022 - 23/03/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElEM / 23/03/2022 - 23/03/2022 Nº diárias: 0
NoME: HoSTEr faBricio carValHo dE BriTo
MaTrÍcUla: 57214257
cPf: 73892432287
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carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS 
cPf: 10429549253

Protocolo: 775904
Portaria de diarias No. 52425/2022
oBJETiVo: conduzir a comissão da ouvidoria/NdE, para o deslocamento dos 
servidores: Neyre alexandre Barros, rosalina oliveira Muniz e Suely Brasil 
Braga dos Santos, para instruir o Pad Nº 85/2020 ao Município de Parauapebas.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaUaPEBaS / 28/03/2022 - 29/03/2022 Nº diárias: 1
ParaUaPEBaS / BElEM / 29/03/2022 - 31/03/2022 Nº diárias: 2.5
NoME: Marco aUrElio caBral BEZErra
MaTrÍcUla: 5903479
cPf: 79405614215
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Marco aNToNio da SilVa PErEira cPf: 98664956200

Protocolo: 775917
Portaria de diarias No. 52529/2022
oBJETiVo: realizar entrega de materiais permanente (conjunto aluno/
MAQMÓVEIS, conjunto professor/MAQMÓVEIS, conjunto refeitório, arquivo 
em aço, estante em aço, mesa redonda, cadeira do conjunto/delta, con-
junto aluno/delta e kit cozinha) e retirada de materiais inservíveis na EEEM 
dom Mário de Miranda de Vilas Boas, localizada no Município de Bujarú.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 28/03/2022 - 28/03/2022 Nº diárias: 0
BUJarU / BElEM / 28/03/2022 - 29/03/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: JoEl SErGio dE oliVEira
MaTrÍcUla: 472212
cPf: 11837209200
carGo/fUNÇÃo:
aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 775657
Portaria de diarias No. 52497/2022
oBJETiVo: Viagem com objetivo de conduzir servidores da Prefeitura da Seduc 
que trabalharão na inauguração da Eeefm dom Mário Villas Boas em Bujaru/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 21/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 4
BUJarU / BElEM / 25/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: cElSo ValENTE dE aZEVEdo
MaTrÍcUla: 5890944
cPf: 69475385215
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 775658
Portaria de diarias No. 52531/2022
oBJETiVo: conduzir os servidores da GcE para realizarem entrega de 
materiais permanente (conjunto aluno/MaQMÓVEiS, conjunto professor/
MAQMÓVEIS, conjunto refeitório, arquivo em aço, estante em aço, mesa 
redonda, cadeira do conjunto/delta, conjunto aluno/delta e kit cozinha) e 
retirada de materiais inservíveis na EEEM dom Mário de Miranda de Vilas 
Boas, localizada no Município de Bujarú.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 28/03/2022 - 28/03/2022 Nº diárias: 0
BUJarU / BElEM / 28/03/2022 - 29/03/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: EdiNaldo SoUZa E SilVa
MaTrÍcUla: 57216801
cPf: 30099897253
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 775659
Portaria de diarias No. 52552/2022
oBJETiVo: conduzir os técnicos da drTi par realizarem serviços de visto-
ria e levantamento físico para reforma na EEEfM Prof. Jonathas P. athias 
(Peixe Boi) e construção de quadra com vestiários na EEEM andré alves 
(augusto correa) , visando celebração de convênio com as Prefeituras Mu-
nicipal de Peixe Boi e augusto correa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / PEiXE-Boi / 28/03/2022 - 28/03/2022 Nº diárias: 0
PEiXE-Boi / aUGUSTo corrEa / 28/03/2022 - 29/03/2022 Nº diárias: 1
aUGUSTo corrEa / BElEM / 29/03/2022 - 30/03/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: GilSoN da SilVa PiNHEiro
MaTrÍcUla: 5073944
cPf: 05696402291
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 775664
Portaria de diarias No. 52522/2022
OBJETIVO: Realizar levantamento de demandas de tecnologia e fiscali-
zação de contrato de internet, nos Municípios de capanema, Nova Tim-
boteua e Santarém Novo.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPaNEMa / 28/03/2022 - 28/03/2022 Nº diárias: 0
caPaNEMa / NoVa TiMBoTEUa / 28/03/2022 - 31/03/2022 Nº diárias: 3
NoVa TiMBoTEUa / SaNTarEM NoVo / 31/03/2022 - 01/04/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM NoVo / BElEM / 01/04/2022 - 01/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aGNaldo doS SaNToS SaNToS

MaTrÍcUla: 57211176
cPf: 66806283268
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 775661
Portaria de diarias No. 52519/2022
oBJETiVo: realizar avaliação de bens inservíveis para desfazimento e inven-
tário nas EE alUiSio PErEira, EE lUiZ P. MarTirES, EE arGENTiNa PErEi-
ra, cENTro EdUcaioNal coraÇÃo dE JESUS, EE YolaNda cHaVES. rea-
lizar tombamento do programa dinheiro direto na escola (PddE 2019/2020) 
. fiscalizar e realizar tombamento dos diversos bens patrimoniais entregues 
por esta SEdUc, bem como, atualização das senhas dos gestores.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 28/03/2022 - 28/03/2022 Nº diárias: 0
BraGaNca / BElEM / 28/03/2022 - 01/04/2022 Nº diárias: 4.5
NoME: PaUlo SErGio alcaNTara fraNco
MaTrÍcUla: 303712
cPf: 25946374249
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 775662
Portaria de diarias No. 52551/2022
oBJETiVo: Serviços de vistoria e levantamento físico para reforma na 
EEEfM Prof. Jonathas P. athias (Peixe Boi) e construção de quadra com 
vestiários na EEEM andré alves (augusto correa) , visando celebração de 
convênio com as Prefeituras Municipal de Peixe Boi e augusto correa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / PEiXE-Boi / 28/03/2022 - 28/03/2022 Nº diárias: 0
PEiXE-Boi / aUGUSTo corrEa / 28/03/2022 - 29/03/2022 Nº diárias: 1
aUGUSTo corrEa / BElEM / 29/03/2022 - 30/03/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: EdUardo coNcEicao SilVa da coSTa filHo
MaTrÍcUla: 5903453
cPf: 04398863761
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 775655
Portaria de diarias No. 52548/2022
oBJETiVo: ViSiTa Na EEEfM doM Mario dE MiraNda VilaS BoaS (BUJarÚ) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 28/03/2022 - 28/03/2022 Nº diárias: 0
BUJarU / BElEM / 28/03/2022 - 29/03/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: diEGo alEXaNdrE fErrEira dE SoUZa
MaTrÍcUla: 57234200
cPf: 96960434220
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 775665
Portaria de diarias No. 52549/2022
oBJETiVo: coNdUZir o TÉcNico da drTi Para rEaliZar ViSToria 
TÉcNica Na EEEfM doM Mario dE MiraNda VilaS BoaS (BUJarÚ) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 28/03/2022 - 28/03/2022 Nº diárias: 0
BUJarU / BElEM / 28/03/2022 - 29/03/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: THiaGo BarBoSa PiNHEiro
MaTrÍcUla: 57217208
cPf: 75969882291
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 775667
Portaria de diarias No. 52550/2022
oBJETiVo: Serviços de vistoria e levantamento físico para reforma na 
EEEfM Prof. Jonathas P. athias (Peixe Boi) e construção de quadra com 
vestiários na EEEM andré alves (augusto correa) , visando celebração de 
convênio com as Prefeituras Municipal de Peixe Boi e augusto correa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / PEiXE-Boi / 28/03/2022 - 28/03/2022 Nº diárias: 0
PEiXE-Boi / aUGUSTo corrEa / 28/03/2022 - 29/03/2022 Nº diárias: 1
aUGUSTo corrEa / BElEM / 29/03/2022 - 30/03/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: flaVia TYElE E SoUZa SoUZa
MaTrÍcUla: 54191513
cPf: 69145970220
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 775673

t.
.

torNar seM eFeito
.

tornar sem efeito
Número do Protocolo: 775196
Partes: Secretaria de Estado de Educação e imperador distribuidora co-
mércio e Serviços ltda
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ 
Secretária de Estado de Educação
Publicado no Diário Oficial de nº 34.903 em 23/03/2022.

Protocolo: 775448
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oUtras MatÉrias
.

aProVaÇÃo de escaLa de FÉrias
Portaria Nº.:101/2022 de 08/03/2022
Nome:Marcia criSTiNa caSTro doS SaNToS
Matrícula:5900594/1Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Gerson Peres/Breves
Portaria Nº.:096/2022 de 08/03/2022
Nome:iraidE da SilVa XiSTo
Matrícula:5901292/1Período:05/07/22 à 03/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Gerson Peres/Breves
Portaria Nº.:095/2022 de 08/03/2022
Nome:iZoNEidE lEÃo MorEira
Matrícula:57218286/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Gerson Peres/Breves
Portaria Nº.:084/2022 de 10/03/2022
Nome:JaiaNE Maiara doS SaNToS SaNTaNa
Matrícula:5900856/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Manoel da Vera cruz/curralinho
Portaria Nº.:105/2022 de 09/03/2022
Nome:JoSÉ rafaEl da SilVa fariaS
Matrícula:5900648/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Julião Bertoldo de castro/Bagre
Portaria Nº.:104/2022 de 09/03/2022
Nome:roSiaNE SacraMENTo faial
Matrícula:5901294/1Período:11/07/22 à 09/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Julião Bertoldo de castro/Bagre
Portaria Nº.:115/2022 de 17/03/2022
Nome:JailSoN fErrEira MEdEiroS
Matrícula:5892335/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Tancredo de almeida Neves/Melgaço
Portaria Nº.:116/2022 de 17/03/2022
Nome:JoSÉ aNToNio doS SaNToS BraGa
Matrícula:5900936/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Tancredo de almeida Neves/Melgaço
Portaria Nº.:117/2022 de 17/03/2022
Nome:Maria BENEZaidE PalHETa dE SoUZa
Matrícula:5900631/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Tancredo de almeida Neves/Melgaço
Portaria Nº.:118/2022 de 17/03/2022
Nome:raiMUNdo QUEiroZ BraBo
Matrícula:5900649/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Tancredo de almeida Neves/Melgaço
Portaria Nº.:119/2022 de 17/03/2022
Nome:roSiclEa doS SaNToS MarQUES
Matrícula:73503986/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Tancredo de almeida Neves/Melgaço
Portaria Nº.:121/2022 de 17/03/2022
Nome:aldENira VilHENa BriTo
Matrícula:5942326/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Tancredo de almeida Neves/Melgaço
Portaria Nº.:08/2022 de 09/03/2022
Nome:lUiZ carloS dE MENEZES
Matrícula:5902080/1Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.carmina Gomes/São felix do Xingu
Portaria Nº.:04/2022 de 09/02/2022
Nome:JoÃo PErEira liMa
Matrícula:6400434/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Senador catete Pinheiro/rio Maria
Portaria Nº.:03/2022 de 07/02/2022
Nome:aNToNio PErEira doS SaNToS
Matrícula:6017746/2Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Senador catete Pinheiro/rio Mario
Portaria Nº.:006/2022 de 16/03/2022
Nome:MariclEidE liSBoa GoMES
Matrícula:6331912/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Salomão Matos/Salvaterra
Portaria Nº.:071/2022 de 17/03/2022
Nome:MarGarida EliSaBETH doS SaNToS liMa
Matrícula:57226290/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EE José Maria Machado/Barcarena
Portaria Nº.:072/2022 de 17/03/2022
Nome:MaNoEl MESSiaS SiQUEira SoarES
Matrícula:423920/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EE José Maria Machado/Barcarena
Portaria Nº.:075/2022 de 17/03/2022
Nome:SElMa raMoS da SilVa
Matrícula:54181458/2 Período:01/06 à 15/07/22Exercício:2022
Unidade:EE José Maria Machado/Barcarena
Portaria Nº.:074/2022 de 17/03/2022
Nome:EliSaMa cordEiro liMa fUrTado
Matrícula:5942355/1 Período:06/06 à 05/07/22Exercício:2022
Unidade:EE José Maria Machado/Barcarena
Portaria Nº.:078/2022 de 17/03/2022
Nome:laUrENE oliVEira da SilVa PacHEco
Matrícula:5900504/1 Período:06/06 à 05/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM deusalina da cunha e Souza carneiro/acará

Portaria Nº.:073/2022 de 17/03/2022
Nome:fraNciSco dE JESUS oliVEira
Matrícula:5942754/1 Período:06/06 à 05/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM delcimar alves da Silva/Tailandia
Portaria Nº.:148/2022 de 14/01/2022
Nome:aNa criSTiNa doS SaNToS PErEira
Matrícula:57211333/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EE Profª onésima Pereira de Barros/Santarém
Portaria Nº.:157/2022 de 14/01/2022
Nome:lariSSa doS SaNToS raMoS
Matrícula:57218555/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Pedro álvares cabral/Santarém
Portaria Nº.:156/2022 de 14/01/2022
Nome:SÔNia Maria GoMES rocHa
Matrícula: 228273/1Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Profª onésima Pereira de Barros/Santarém
Portaria Nº.:66/2022 de 12/01/2022
Nome:Maria ValdEli PorTal BriTo
Matrícula:57214992/2 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE álvaro adolfo da Silveira/Santarém
Portaria Nº.:69/2022 de 12/01/2022
Nome:ElaNE da SilVa PErEira
Matrícula:57215051/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE antônio Batista Belo de carvalho/Santarém
Portaria Nº.:68/2022 de 12/01/2022
Nome:JUcilÉia BaTiSTa oliVEira cUNHa
Matrícula:57215222/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE antônio Batista Belo de carvalho/Santarém
Portaria Nº.:67/2022 de 12/01/2022
Nome:ZENaidE dE laVor XiMENES
Matrícula:57215020/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE álvaro adolfo da Silveira/Santarém
Portaria Nº.:164/2022 de 14/01/2022
Nome:GElcilEi fErrEira da SilVa
Matrícula:5900090/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE richard Hennington/Santarém
Portaria Nº.:163/2022 de 14/01/2022
Nome:airToN BaSToS dE oliVEira
Matrícula:57214917/1Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE richard Hennington/Santarém
Portaria Nº.:162/2022 de 14/01/2022
Nome:coNcEiÇÃo Maria dE SoUSa caNTÉ
Matrícula:57214833/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Pedro álvares cabral/Santarém
Portaria Nº.:161/2022 de 14/01/2022
Nome:faBriNE doS SaNToS rodriGUES
Matrícula:57211280/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Pedro álvares cabral/Santarém
Portaria Nº.:160/2022 de 14/01/2022
Nome:EdiValda coSTa colaÇo
Matrícula:57214998/1Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Pedro álvares cabral/Santarém
Portaria Nº.:159/2022 de 14/01/2022
Nome:dEiSE Socorro daMaScENo MoNTEiro
Matrícula:271691/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Pedro álvares cabral/Santarém
Portaria Nº.:149/2022 de 14/01/2022
Nome:BrUNo JorGE VaScoNcEloS dE SoUSa
Matrícula:57192081/2 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Profª onésima Pereira de Barros/Santarém
Portaria Nº.:64/2022 de 12/01/2022
Nome:Mara lUBia SilVa PErEira
Matrícula:227978/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE álvaro adolfo da Silveira/Santarém
Portaria Nº.:150/2022 de 14/01/2022
Nome:GEiSE Maria NETa
Matrícula:5120233/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Profª onésima Pereira de Barros/Santarém
Portaria Nº.:151/2022 de 14/01/2022
Nome:raiMUNdo JoSÉ NoGUEira TaPaJÓS
Matrícula:57210956/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EE Profª onésima Pereira de Barros/Santarém
Portaria Nº.:65/2022 de 12/01/2022
Nome:SHirlEY BarilE fErrEira
Matrícula:5107938/1Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE álvaro adolfo da Silveira/Santarém
Portaria Nº.:152/2022 de 14/01/2022
Nome:roNÉrio MoraES doS SaNToS
Matrícula:5941772/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Profª onésima Pereira de Barros/Santarém
Portaria Nº.:153/2022 de 14/01/2022
Nome:rafaEl da rocHa aBrEU
Matrícula:57213138/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Profª onésima Pereira de Barros/Santarém
Portaria Nº.:142/2022 de 13/01/2022
Nome:rUTH HElENa SENa riBEiro
Matrícula:57212887/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EE N Srª aparecida/Santarém
Portaria Nº.:143/2022 de 13/01/2022
Nome:THiNa THrEicY flEXa doS SaNToS
Matrícula:57214827/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE N Srª aparecida/Santarém
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Portaria Nº.:145/2022 de 13/01/2022
Nome:PaTricia HElENa fErrEira Moda
Matrícula:5782910/2 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE N Srª Guadalupe/Santarém
Portaria Nº.:146/2022 de 14/01/2022
Nome:adilENa ViEira dE araÚJo
Matrícula:5900147/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Profª onésima Pereira de Barros/Santarém
Portaria Nº.:60/2022 de 11/01/2022
Nome:rEGiNa cÉlia SaNToS PiMENTEl
Matrícula:57214961/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE aluizio lopes Martins/Santarém
Portaria Nº.:147/2022 de 14/01/2022
Nome:aGicElMa BarroSo corrÊa
Matrícula:5900100/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Profª onésima Pereira de Barros/Santarém
Portaria Nº.:63/2022 de 12/01/2022
Nome:Maria alicE MariNHo doS rESES
Matrícula:228036/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE álvaro da Silveira/Santarém
Portaria Nº.:202/2022 de 17/01/2022
Nome:SaMara coSTa SENa
Matrícula:57224444/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Wilson dias da fonseca/Santarém
Portaria Nº.:206/2022 de 17/01/2022
Nome:Maria dE loUrdES da SilVa SoUZa
Matrícula:780812/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Waldemar Maués/Belterra
Portaria Nº.:205/2022 de 17/01/2022
Nome:fláVia PaTrÍcia PErEira doS SaNToS
Matrícula:57217792/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Waldemar Maués/Belterra
Portaria Nº.:204/2022 de 17/01/2022
Nome:EliZElMa roNaY lira doS SaNToS
Matrícula:57211300/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Waldemar Maués/Belterra
Portaria Nº.:203/2022 de 17/01/2022
Nome:ValdiNÉia da SilVa carValHo
Matrícula:5898542/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Wilson dias da fonseca/Santarém
Portaria Nº.:201/2022 de 17/01/2022
Nome:Maria EUNicE doS rEiS NUNES
Matrícula:57215040/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Wilson dias da fonseca/Santarém
Portaria Nº.:198/2022 de 17/01/2022
Nome:SidNEY aUGUSTo MaToS dE MEdEiroS
Matrícula:5771978/2 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Terezinha rodrigues de Jesus/Santarém
Portaria Nº.:197/2022 de 17/01/2022
Nome:iZaNilMa PErdiGÃo JENNiNGS
Matrícula:6314406/1Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Terezinha rodrigues de Jesus/Santarém
Portaria Nº.:196/2022 de 17/01/2022
Nome:criSTiaNE SoUSa MaToS
Matrícula:5900078/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Terezinha rodrigues de Jesus/Santarém
Portaria Nº.:195/2022 de 17/01/2022
Nome:MaraliVE PiMENTEl fErrEira
Matrícula:57215183/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:Erc São José/Santarém
Portaria Nº.:194/2022 de 17/01/2022
Nome:aNTÔNia carNEiro BarroS
Matrícula:57215035/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE São José/Santarém
Portaria Nº.:193/2022 de 17/01/2022
Nome: MiriNalVa QUEiroZ lEMoS
Matrícula:57215050/1Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE São José/Santarém
Portaria Nº.:047/2022 de 11/01/2022
Nome:JUcÉlia Maria PErEira rEGo
Matrícula:5900094/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE almirante Soares dutra/Santarém
Portaria Nº.:239/2022 de 04/032022
Nome:EdiNETE Maria carValHo doS SaNToS
Matrícula:5899996/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Maria Uchôa Martins/Santarém
Portaria Nº.:103/2022 de 08/03/2022
Nome:iVaNETE Praia do NaSciMENTo
Matrícula:57218317/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Gerson Peres/Breves
errata
errata na Publicação da Portaria Nº.1016/2022 de 21/03/2022
Nome: TErEZiNHa SilVa dE SoUZa
onde se lê: PorTaria No 11373/2000 de 30/06/2000
Leia-se: PorTaria No 11373/2000 de 20/06/2000
Publicada no Diário Oficial nº.34903 de 23/03/2022
errata na publicação da Portaria :1969/2022 de 21/03/2022
onde se lê: SirlEia SoadrE do NaSciMENTo
Leia-se: SirlEia SodrE do NaSciMENTo
Publicada no Diário Oficial nº.34903 de 23/03/2022

errata na publicação da Portaria Nº.:1962/2022 de 21/03/2022
onde se lê: SalVador BaTiSTa dE oliVEira
Leia-se: SalVador BaTiSTa dE alMEida
Publicada no Diário Oficial nº. 34903 de 23/03/2022
errata na publica da Portaria Nº.:1722/2022 de 15/03/2022
onde se lê::faBio NoroNHa MENdES
Leia-se::faBio JoSÉ NoroNHa MENdES
Publicada no Diário Oficial nº. 34903 de 23/03/2022

Protocolo: 775946

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
Portaria N° 887/2022, de 23 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: NorMa ElY SaNToS BElTrao
id. fUNcioNal: 5794161/1
carGo: ProfESSor adJUNTo
daTa iNicio: 18.04.2022
daTa TÉrMiNo: 30.04.2022
QUaNTidadE: 5,5 (cinco e meia)
Portaria N° 888/2022, de 23 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: para conduzir servidor.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
NoME do SErVidor: ValBEr SilVa carNEiro
id. fUNcioNal: 57213420/1
carGo: MoToriSTa
daTa iNicio: 10.03.2022
daTa TÉrMiNo: 11.03.2022
QUaNTidadE: 1,5 (uma e meia)
Portaria N° 889/2022, de 23 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 didático pelo forma Pará.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: MoSQUEiro-Pa
NoME do SErVidor: iSaiaS oliVEira da SilVEira
id. fUNcioNal: 57210684/1
carGo: MoToriSTa
daTa iNicio: 22.02.2022
daTa TÉrMiNo: 23.02.2022
QUaNTidadE: 1,5 (uma e meia)
Portaria N° 890/2022, de 23 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 coordenador de curso.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: TUcUrUÍ-Pa
NoME do SErVidor: PaUlo alEXaNdrE caNTaNHEdE doS SaNToS
id. fUNcioNal: 54191577/2
carGo: MoToriSTa
daTa iNicio: 14.03.2022
daTa TÉrMiNo: 16.03.2022
QUaNTidadE: 1,5 (uma e meia)
Portaria N° 891/2022, de 23 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: SEidEl fErrEira doS SaNToS
id. fUNcioNal: 57193219/1
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
daTa iNicio: 06.04.2022
daTa TÉrMiNo: 23.04.2022
QUaNTidadE: 17,5 (dezessete e meia)
Portaria N° 892/2022, de 23 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: lUcaS MoraiS do NaSciMENTo
id. fUNcioNal: 5912344/3
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
daTa iNicio: 11.04.2022
daTa TÉrMiNo: 27.04.2022
QUaNTidadE: 6,0 (seis)
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Portaria N° 893/2022, de 23 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: MaraBá-Pa
NoME do SErVidor: dENiSoN liMa corrEa
id. fUNcioNal: 5947568/1
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
daTa iNicio: 28.03.2022
daTa TÉrMiNo: 18.04.2022
QUaNTidadE: 21,5 (vinte e uma e meia)
Portaria N° 894/2022, de 23 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: lEoNardo ValENTE oliVEira
id. fUNcioNal: 5913905/2
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
daTa iNicio: 22.03.2022
daTa TÉrMiNo: 04.04.2022
QUaNTidadE: 13,5 (treze e meia)
Portaria N° 895/2022, de 23 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: ParaGoMiNaS-Pa
NoME do SErVidor: EdEValdo NUNES dE araUJo
id. fUNcioNal: 57217081/1
carGo: MoToriSTa
daTa iNicio: 25.11.2021
daTa TÉrMiNo: 26.11.2021
QUaNTidadE: 1,5 (uma e meia)
Portaria N° 896/2022, de 23 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: JoSE claUdio WarKEN
id. fUNcioNal: 5936638/2
carGo: ProfESSor aUXiliar
daTa iNicio: 17.03.2022
daTa TÉrMiNo: 31.03.2022
QUaNTidadE: 6,0 (seis)
Portaria N° 906/2022, de 23 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: participar como palestrante no minicurso.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: TUcUrUÍ-Pa
NoME do SErVidor: aNdErSoN BENTES dE liMa
id. fUNcioNal: 57233093/1
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
daTa iNicio: 14.03.2022
daTa TÉrMiNo: 16.03.2022
QUaNTidadE: 2,5 (duas e meia)
Portaria N° 907/2022, de 23 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: SaliNÓPoliS-Pa
NoME do SErVidor: lEa Maria GoMES da coSTa
id. fUNcioNal: 5271967/1
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
daTa iNicio: 07.02.2022
daTa TÉrMiNo: 15.02.2022
QUaNTidadE: 8,5 (oito e meia)
Portaria N° 908/2022, de 23 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: realizar cobertura jornalística.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: MoSQUEiro-Pa
NoME do SErVidor: GUaciara BarBoSa dE frEiTaS
id. fUNcioNal:5957011/1
carGo: TEcNico a
daTa iNicio: 07.03.2022
daTa TÉrMiNo: 07.03.2022
QUaNTidadE: 0,5 (meia)
Portaria N° 909/2022, de 23 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: KEila VaScoNcEloS fErNaNdEZ
id. fUNcioNal: 57219570/3
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
daTa iNicio: 17.04.2022
daTa TÉrMiNo: 05.05.2022
QUaNTidadE: 18,5 (dezoito e meia)
Portaria N° 910/2022, de 23 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: acará-Pa
NoME do SErVidor: PaUlo SErGio araUJo da SilVa
id. fUNcioNal:54197942/2
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
daTa iNicio: 20.03.2022
daTa TÉrMiNo: 30.03.2022
QUaNTidadE: 10,5 (dez e meia)
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 775707
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secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 237/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EM-
PrEGo E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas atra-
vés do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/303159
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de 01/04/2022 
a 30/04/2022, correspondente ao triênio de 06/01/2010 a 05/01/2013 para 
a servidora, olGa Maria caValcaNTE loBaTo, Matrícula nº 3217370/1, 
carGo: agente administrativo, lotada na daS/cEPGT SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
21 de março de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/

Protocolo: 775516

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 11/2021/seaster
ProcESSo Nº 2022/65574
objeto: acréscimo do quantitativo de 25% (vinte e cinco) por cento
data da assinatura: 17/03/2022
Gestão/Unidade: 43104
funcional Programática: 08.241.1505.8865
fonte: 0166
Natureza de despesa: 339030
ação detalhada: 253.937/253.938
Valor Global: r$75.652,00
Valor 25% (Vinte e cinco) acréscimo: 18.913,00
Valor Global atual: 94.565,00
contratado: MaiS GáS iNSdUSTria dE GaSES EPP
cNPJ: 25.089951/0001-00
End: rodovia do Tapanã, 75 B, Bairro Tapanã, fone: (91) 2122-8579 
Belém-Pa, cEP: 66825-522
ordenador: inocencio renato Gasparim
Mat. 5945555/1

Protocolo: 775507

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata
errata reFereNte ao seGUNdo terMo aditiVo ao coNtrato 
Nº 18/2020
PUBlicado doE 34.894 dE 16/03/2022.
daTa da aSSiNaTUra:
oNde se LÊ: 14/03/2022.
LÊia-se :12/03/2022.
da ViGÊNcia:
oNde se LÊ: 13/03/2022 à 14/12/2022.
LÊia-se :15/03/2022 à 14/12/2022.

Protocolo: 775544
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.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

desPacHo de adJUdicaÇÃo
(Processo nº 2021/1436499)
O Pregoeiro Oficial designado pela PORTARIA Nº 139/2022 – FASEPA, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas, e após a constatação do cum-
primento das exigências legais relativas ao Pregão Eletrônico nº 002/2022 
– faSEPa, que tem como objeto a aquisição de  EQUiPaMENToS dE SE-
GUraNÇa TiPo, alGEMaS, para atender as atender as necessidades das 
Unidades operacionais da faSEPa, resolve:
i - adJUdicar o objeto do iTEM 01 deste certame à empresa TaTical caSES 
EQUiPaMENToS lTda (cNPJ/Mf nº 34.717.131/0001-06) pela oferta do valor 
de r$ 20.400,0000 (vinte mil e quatrocentos reais) para o referido item;
ii – Neste ato, encaminho o processo à comissão de controle interno, para 
a devida análise de conformidade.
Belém, 23 de março de 2022.
Jorge Braga Junior
Pregoeiro / faSEPa

Protocolo: 775648

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
torNar seM eFeito a errata da PUBLicaÇÃo da PaG. 108
No doe 34.896 de 17/03/2022. rEfErENTE ao SEGUNdo TErMo 
adiTiVo do coNTaro 18/2020.

Protocolo: 775528

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

diÁria
.

Portaria N° 145 de 22 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 2022/331149.
r E S o l V E:
coNcEdEr QUaTro E MEia diárias, em favor dos servidores desta SEJU-
DH, abaixo identificados, para articulações institucionais para expansão 
das caravanas de direitos Humanos e cidadania na região de integração 
rio caeté, nos municípios de Bragança e augusto correa/Pa, no período 
de 30/03 a 03/04/2022.

NoME carGo MaTricUla
aNToNio aUGUSTo VUlcÃo GaMa assistente administrativo 40371/1
MaNoEl BENEdiTo dE oliVEira aSSESSor 3151719/2

KlEMEr MaciEl do carMo TÉcNico EM GESTÃo dE dirEiToS HUMaNoS 57201162/1
MaNoEl dE liMa MoUTa MoToriSTa 40924/1

Mara NaTiVidadE PoMBo chefe de Gabinete 5342317/4

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 
22 dE MarÇo dE 2022
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 775594
Portaria N° 148 de 23 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 2022/317057.
r E S o l V E:
coNcEdEr ciNco E MEia diárias, em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, para Participação no Evento “Congresso Brasileiro de 
Pregoeiros” , em foz do iguaçu/Pr , no período de 28/03 a 02/04/2022.

NoME carGo MaTricUla
cHarlES SaNToS PENicHE auxiliar administrativo 5794722/1

Maria dE fáTiMa PEiXoTo carValHo dirETora adMNiSTraTiVa E fiNaNcEira 181366/2
JacirENE aNdradE fiEl MoraES GErENTE/ Gcc 592278-2

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 
23 dE MarÇo dE 2022
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 775591

Portaria N° 146 de 23 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 2022/311288.
r E S o l V E:
coNcEdEr doZE E MEia diárias, em favor dos servidores desta SEJUdH, abaixo 
identificados, para Capacitação em direitos humanos nos municípios de Tucuruí, 
Jacundá e Novo repartimento Pa, no período de 28/03 a 09/04/2022.

NoME carGo MaTricUla
lorENa BriTo roMÃo coordENadora 55586331/4

PEdro JoSÉ SilVa da SilVa MoToriSTa 57192939/2

coNcEdEr doZE E MEia diárias, em favor dos colaboradores Eventuais, abaixo 
identificados, para Capacitação em direitos humanos nos municípios de Tucuruí, 
Jacundá e Novo repartimento Pa, no período de 28/03 a 09/04/2022.

NoME carGo
lETiErE SaNToS do NaSciMENTo colaBorador EVENTUal

JoSÉ roBErTo cHaVES PaES colaBorador EVENTUal

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 
23 dE MarÇo dE 2022
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 775585

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 112/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 15 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 2022/273380.
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o período de férias da servidora: 
angélica cristina ortiz Elmescany, matrícula nº 54185870/3, 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. A Contar de 09/03/2022. 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: 775581

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

companhia de Gás do Pará – Gás do Pará
HoMoLoGaÇÃo do resULtado do credeNciaMeNto 
Nº 001/2021 – Processo adMiNistratiVo Nº 036/2021
a companhia de Gás do Pará, através de sua diretoria Executiva, no uso 
de suas atribuições, tendo em vista o que consta no Processo administra-
tivo nº 036/2021, que ensejou o credenciamento nº 001/2021, cujo obje-
to é “realização de chamamento Público para credenciamento de postos 
de combustíveis instalados no Estado do Pará, que possuam interesse na 
comercialização do GNV, bem como a efetiva seleção de 3 (três) destes 
postos habilitados para formalizar coNTraTo dE forNEciMENTo com a 
GáS do Pará”, homologa o resultado do credenciamento e seleção pública 
para as empresas abaixo:

seLecioNados – raZÃo sociaL cNPJ Município situação
GoNÇalVES & diaS lTda 07.868.912/0001-29 ananindeua Selacionado

PoSTo 100 froNTEiraS coMÉrcio VarEJiSTa lTda 13.530.883/0001-93 Barcarena Selecionado

Não houve postos habilitados para o município de Belém/Pa.
Belém/Pa, 18 de março de 2022.
Mais informações em www.gasdopara.com.br/licitacoes. cláudia Bitar de 
Moraes Barbosa – diretora Presidente.

Protocolo: 775597
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.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
1° termo aditivo ao contrato n° 013/2021– JUcePa.
Exercício: 2022.
data da assinatura: 14/03/2022.
cláUSUla PriMEira – da ProrroGaÇÃo
1.1 de acordo com o art.57, ii da lei n°. 8.666/93 e alterações, combinado 
com o previsto no instrumento originário, fica prorrogado o Contrato nº 
013/2021, por 12 (doze meses), no período de 15/03/2022 a 14/03/2023. 
1.2 Permanece inalterado o valor mensal de r$ 110,00 (cento e dez reais), 
bem como, o valor global de r$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais).
dotação orçamentária
72201.23.691.1498.8783 Modernização do acesso ao registro Mercantil 
Natureza da despesa: 339040.00 Serv de Tecnol da informação e comu-
nicação Fonte: 0261 Rec da Adm Indireta ( próprios) PI: 2070008783C
contratado: SEa TElEcoM lTda, inscrita no cNPJ N° 25.450.139/0001-
68, inscrição Estadual n° 15.534.108-1, rua coronel leal, 969 - a, Bairro: 
Nova olinda, castanhal/Pa – cEP: 68742035
dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 775695
eXtrato de coNtrato
3 termo aditivo ao contrato: 004/2019 – JUcePa.
PaE n° 2022/181767.
Exercício: 2022.
data da assinatura: 23/03/2022.
cláUSUla PriMEira – da ProrroGaÇÃo. 1.1. de acordo com o art. 57, 
ii da lei n°. 8.666/93 e alterações, combinado com o previsto no instru-
mento originário, fica prorrogado o Contrato nº 004/2019, por 12 (doze) 
meses no período de 11/06/2022 a 10/06/2023.
1.2. o valor mensal do contrato é de r$ 1.828,50 ( Hum mil, oitocentos e 
vinte oito reais e cinquenta centavos), e o valor anual de r$ 21.942,00 ( 
Vinte e um mil, novecentos e quarenta e dois reais)
contratado:ParafrioS rEfriGEraÇÃo coMÉrcio E SErViÇoS lTda- 
EPP, inscrita no cNPJ n° 11.489.784/0001-80
Endereço: Trav. rosa lima, n°01 - Bairro do Mirizal, Marituba/Pa, 
cEP: 67.200.000
orçamento:
72201.23.122.1297.8338 operacionalização das ações administrativas 
Natureza da despesa: 339039.00 outros Serv de Terceiros - PJ fonte: 
0261 Rec da Adm Indireta (próprios) PI: 4120008338C
dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenadora: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 775702

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 061/2022 de 22.03.2022. art. 1º coNcEdEr às ser-
vidoras cilene Moreira Sabino de oliveira, matricula 5760330/6, 2,5 di-
árias, no valor de r$ 1.397,92 (mil, trezentos e noventa e sete reais e 
noventa e dois centavos), e Maria do Socorro Porto lima Torres, matricula 
2022206/1, 2,5 diárias no valor de r$ 1.266,05 (mil, duzentos e sessen-
ta e seis reais e cinco centavos), para participarem de reuniões ordiná-
rias/2022 da fENaJU, na cidade de São Paulo/SP, período da viagem de 
20/03/2022 a 22/03/2022, conforme processo nº 2022/305230. cilENE 
MorEira SaBiNo dE oliVEira – Presidente.

Protocolo: 775584

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

Portaria Nº 026/2022 – 23 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/Maracanã/Belém, com o objetivo de realizar en-
trega de cartas de créditos aos futuros microempreendedores dos municí-
pios acima mencionado, do programa NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula/ cPf cargo Período Nº de diárias
TErcio JUNior SoUSa NoGUEira 57199036 dirETor GEral 24/03/2022  1/2

orlaNdo aZEVEdo rEiS NETo 57191916 SEc. dE GaBiNETE 24/03/2022  1/2
Marcio TaVarES BraGa JUNior 857.345.512-87 GErENTE rEGioNal 24/03/2022  1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
Tercio Junior Sousa Nogueira
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 775948
Portaria Nº 025/2022 –23 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 diária a servidora abaixo, de acordo com as bases vigentes, 
no trecho castanhal/Maracanã/castanhal, com o objetivo de realizar en-
trega de cartas de crédito aos microempreendedores do município acima 
mencionado, do NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula / cPf cargo Período Nº de diárias
rENaTa KEllY dE GoiS BarrEiroS 5946306 GErENTE rEGioNal 24/03/2022 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
Tercio Junior Sousa Nogueira
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 775899
Portaria Nº 024/2022 – 23 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 diária a servidora abaixo, de acordo com as bases vigentes, 
no trecho Belém/Maracanã/Belém, com o objetivo de realizar entrega de 
cartas de crédito aos microempreendedores do município acima menciona-
do, do NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula / cPf cargo Período Nº de diárias
PriScila HorlaNia SilVa SaNToS 5946293-1 GErENTE rEGioNal 23/03/2022 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
Tercio Junior Sousa Nogueira
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 775880
Portaria Nº 023/2022 – 23  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/Santa isabel/Belém, com o objetivo de realizar 
palestras 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 23/03/2022  1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Tercio Junior Sousa Nogueira
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 775860

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

aViso de aBertUra das ProPostas de PreÇos – coNcorrÊN-
cia PÚBLica Nº 030/2021– cPL/sedoP. / Lote 08 – GUaJarÁ ii
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para EXEcUÇÃo 
doS SErViÇoS dE drENaGEM E PaViMENTaÇÃo aSfálTica dE ViaS Ur-
BaNaS EM MUNicÍPioS NaS rEGioNaiS QUE iNTEGraM o ESTado do 
Pará / loTE 08 – GUaJará ii
Em razão de não abertura das propostas no dia 14/03/2022 já publicado 
no dia 11/03/2022 na pág. 92, está comissão Permanente de licitação 
coNVoca as empresas Habilitadas na concorrência Pública cP 030/2021 
-  loTE 08 – GUaJará ii, para uma nova data de abertura das Propostas, 
dia 25/03/2022 às 10:00 Hs.
EMPrESaS HaBiliTadaS:
1 - JUSTo TErraPlENaGEM, locaÇÃo E TraNSPorTE dE MáQUiNaS PE-
SadaS lTda cNPJ: 06.341.475/0001-28
2 - lUcENa iNfraESTrUTUra EirEli cNPJ: 03.992.929/0001-32
3 - B.a. MEio aMBiENTE lTda – EM rEcUPEraÇÃo JUdicial 
cNPJ: 07.593.016/0004-47
4 - TErraPlENa lTda cNPJ: 14.698.658/0001-23
5 - coNSÓrcio aB – EMPrESaS: aMETa ENGENHaria lTda 
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cNPJ: 04.101.986/0001-47, BEST TraNSPorTES E coNSTrUÇÕES lTda 
cNPJ: 83.332.908/0001-20
6 - ETEc EMPrESa TÉcNica dE ENGENHaria E coMErcio lTda 
cNPJ: 05.856.869/0001-56
Belém-Pa, 23 de março de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 776032

.

.

errata
.

errata
Na matéria, protocolo nº 695807, publicada no doE nº 34.679, de 
24/08/2021, referente ao 3º Termo aditivo ao contrato nº 64/2020 
– TP nº 21/2019:.
oNde se LÊ: Partes: Mais Brasil construtora Eireli – cNPJ 03.137.985/0001-90
Leia-se: Partes: Mais Brasil construtora Eireli – cNPJ 26.916.786/0001-85
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 775488

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 33/2022– tP Nº 44/2021
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas 
cNPJ 03.137.985/0001-90
E.N dE SoUSa SErViÇoS EirEli EPP cNPJ nº 26.435.301/0001-31
oBJETo: construção do Microssistema de abastecimento de água Na Vila 
Nazaré, No Município de dom Eliseu, neste Estado.
ViGÊNcia: 24/03/2022 a 22/06/2022
Valor: r$ 378.537,82
NoTa dE EMPENHo: Nº 2022NE00400
doTaÇÃo orÇaMENTária:
07101 17.512.1489.7567 449051 0101/0301
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 23/03/2022
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
Br-316 KM 11 S/N sala nº303 Uriboca, na cidade de Marituba-Pa, 
cEP 6720-4100.
Telefone: (91) 99205-8284

Protocolo: 775731
eXtrato do coNtrato Nº 22/2022 – cP Nº 18/2021
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
J.a. coNSTrUÇÃo ciVil EirEli - cNPJ nº 22.328.699/0001-56
oBJETo: Execução dos Serviços de drenagem e Pavimentação asfáltica 
de Vias Urbanas em municípios na região do lago Tucuruí do Estado do 
Pará – lote 02.
ViGÊNcia: 24/03/2022 a 24/09/2023
Valor: r$ 38.973.695,89
NoTa dE EMPENHo: Nº 2022NE00365
doTaÇÃo orÇaMENTária:
07101 15.451.1489.7645 449051 0101/0301
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 23/03/2022
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
rodovia Pa 150 S/N, alça Viária, Bairro: São João, Marituba/Pa, 
cEP 67.200-000.
Telefone: (91) 3223-6313

Protocolo: 775738

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 009/2022– cPL/sedoP.
objeto: contratação de empresa de engenharia especializada para execu-
ção da macrodrenagem da Bacia do Tucunduba – canal Mundurucus, no 
município de Belém/Pa.
data de abertura: 25 de abril de 2022.
Horário: 10h00min (dez horas).
local: Sede da Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP, localizada na Trav. chaco, nº 2158, Bairro Marco, cEP: 
66.093-542. Belém/Pa.
Edital: disponível na coordenadoria de licitação da SEdoP, no horário de 
08:00 às 14:00, através de meio digital, e-mail: cpl@sedop.pa.gov.br, 
PENdriVE e no site www.compraspara.pa.gov.br
Belém-Pa, 23 de março de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 775649

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de resULtado de HaBiLitaÇÃo- 
coNcorreNcia PUBLica Nº 003/2022–cPL/sedoP
objeto: contratação de empresa de engenharia especializada para exe-
cução dos serviços da obra de sistema de abastecimento de água – riacho 
Doce – projeto hidromecânico – poço 2 e poço 3, no Município de Belém/PA.
a cPl comunica o resultado de habilitação, para os efeitos do art. 109, da 
lei 8.666/93, conforme abaixo:
EMPrESaS HaBiliTadaS:
1 - MaiS BraSil coNSTrUTora EirEli - 
cNPJ: 26.916.786/0001-85 - HaBiliTada;
EMPrESaS iNaBiliTadaS:
1 - TaTU SErViÇoS dE PErfUraÇÕES E HidráUlica lTda ME - 
cNPJ: 34.661.892/0001-93 - iNaBiliTada;
2 - B r da coSTa coMÉrcio E ENGENHaria lTda ME - 
cNPJ: 01.686.018/0001-51 – iNaBiliTada;
dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores in-
formações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação
Belém-Pa, 23 de março de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 775677

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo cooPeraÇÃo tecNica Nº 03/2022
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas 
cNPJ 03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de oriximiná – cNPJ 05.131.081/0001-82
Objeto: apoio técnico, capacitação para finalização do Projeto de Regu-
larização fundiária Urbana –rEUrB, em conformidade com a lei federal 
nº 13.465/2017, decreto nº 9.310/2018 - institui as normas gerais e os 
procedimentos aplicáveis à regularização fundiária Urbana, lei federal 
11.977/2009 - dispõe sobre o Programa Minha casa, Minha Vida e a re-
gularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas, lei 
federal nº 10.257/2001 (Estatuto das cidades) e lei nº 9.105/2017 (Plano 
diretor Municipal de oriximiná), dentre outros.
Vigência: 17/03/2022 a 17/03/2023
foro: Justiça do Estado do Pará
data da assinatura: 17/03/2022
responsável pela Entidade:argemiro José Bentes diniz
ordenador responsável:Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 775685

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio Nº 44/2022
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas /
cNPJ 03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Brasil Novo / cNPJ 34.887.950/0001-00
objeto: construção de cobertura da quadra poliesportiva Santos dumont 
na vicinal, no Município de Brasil Novo, neste Estado.
Vigência: 24/03/2022 a 24/03/2023
Valor Global: r$ 442.355,80
dotação orçamentária:
SEdoP:  07.101.04.811.1499.7659 444042 0101/0301,
07.101.15.811.1499.7659 444042 0101/0301 conforme NE 2022NE00527
PrEfEiTUra dE BraSil NoVo: 1401 04.451.0038.1049 449051 1001
foro: Belém
data da assinatura: 23/03/2022
responsável pela Entidade recebedora dos recursos: Weder Makes carneiro
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 775947

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de LieNÇa aMBieNtaL
a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SE-
doP, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente 
– SEMMa de Marapanim as licenças Prévia – lP nº 004/2021 e de insta-
lação – li nº 006/2021 para a construção de muro de concreto e proteção 
do muro com enrocamento de pedra rachão na praia de crispim – Município 
de Marapanim – Estado do Pará.
Belém/Pa, 23 de março de 2022.
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
(SEdoP/Pa)

Protocolo: 775633
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.

.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

editaL de coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo de serVidor
.

coNVocaÇÃo do coNcUrso PÚBLico Nº 01/2017-cosaNPa
o Presidente da companhia de Saneamento do Pará - coSaNPa, no uso 
de suas atribuições legais e em consonância com as legislações Federal e 
Estadual, torna pública a convocação dos candidatos aprovados no concur-
so Público 01/2017 (cadastro de reserva), conforme especificado abaixo.
No período de 24/03/2022 a 08/04/2022, o candidato convocado para a 
Região Metropolitana de Belém (RMB) e Unidade de Negócios Nordeste, 
deverá apresentar-se na sede da empresa em Belém – São Brás. o can-
didato convocado para a Unidade de Negócios Tocantins (UNTO), deverá 
apresentar-se na sede da empresa, na cidade de Marabá. o horário de 
apresentação é das 8h às 11h, munido da documentação exigida e dos 
exames médicos solicitados, no item 2.8 do Edital de nº 01/2017.

seq. cargo Nome do cargo Localidade clas. Nº ins-
crição Nome do candidato

1 106 ENGENHaria: SaNi-
Tária rMB 16º 48560 aNNa JESSica corrEa NaSciMENTo

2 101 ENGENHaria: coNTro-
lE E aUToMaÇÃo rMB 8º 35667 frEd KEMil doS SaNToS JUNior

3 093 adVoGado rMB 16º 22671 fEliPE VaScoNcEloS dE caSTro
4 093 adVoGado rMB 17º 44892 dioGo cardoSo da SilVa
5 093 adVoGado rMB 18º 57535 diEGo SilVa dE oliVEira
6 008 aGENTE dE oPEraÇÃo UNTo 7º 17324 Joao fErrEira dE Sá
7 008 aGENTE dE oPEraÇÃo UNTo 8º 70444 PEdro coSME NaSciMENTo
8 008 aGENTE dE oPEraÇÃo UNTo 9º 67972 HiGor MEdEiroS da SilVa
9 008 aGENTE dE oPEraÇÃo UNTo 10º 36889 NElSoN diaS dE SoUZa
10 008 aGENTE dE oPEraÇÃo UNTo 11º 60402 EdiSoN SoUSa da SilVa
11 008 aGENTE dE oPEraÇÃo UNTo 12º 6084 THiaGo dE araÚJo liMa
12 094 aNaliSTa dE SiSTEMa rMB 9º 10058 GlaUdia GraZiEllE SaNToS PiNHEiro
13 094 aNaliSTa dE SiSTEMa rMB 10º 48477 aNdrEa BarBoSa alVES MacHado

14 104 ENGENHaria:SEGU-
raNÇa No TraBalHo rMB 3º 50165 faTiMa BElforT dE araÚJo GoNdiM

15 092 adMiNiSTracÃo UNidadE NordESTE 1º 3694 lUcaS TaMEr BorGES lEal
16 092 adMiNiSTraÇao UNidadE NordESTE 2º 17380 EliZEl dE MElo MaciEl
17 092 adMiNiSTraÇao UNidadE NordESTE 3º 60920 Ed carloS fraNca SodrÉ
18 092 adMiNiSTraÇao UNidadE NordESTE 4º 14824 aGriPiNa SoarES dE SoUSa
19 092 adMiNiSTraÇao UNidadE NordESTE 5º 15166 EldEr PaUlo Naiff BoTElHo
20 092 adMiNiSTraÇÃo UNidadE NordESTE 6º 46253 KESSia NaSciMENTo MaciEl
21 092 adMiNiSTraÇÃo UNidadE NordESTE 7º 34287 roBSoN raPoSo MacEdo
22 092 adMiNiSTraÇÃo UNidadE NordESTE 8º 48754 JoSE fErrEira HaicK
23 092 adMiNiSTraÇÃo UNidadE NordESTE 9º 18911 lUcilEia doS SaNToS fErrEira
24 092 adMiNiSTraÇÃo UNidadE NordESTE 10º 65075 rEJaNE coNcEiÇÃo MarVao
25 092 adMiNiSTraÇÃo UNidadE NordESTE 11º 18865 iNdira SaNToS PiNHEiro PalHETa
26 092 adMiNiSTraÇÃo UNidadE NordESTE 12º 24226 SHirlEY SaNToS araÚJo

o não comparecimento do candidato até o dia 08/04/2022 conforme determi-
nado neste Edital, ensejará a perda da vaga. a avaliação médica terá caráter 
eliminatório, sendo o candidato considerado apto ou inapto para admissão.
Belém, 24 de março de 2022.
JoSE aNToNio dE aNGEliS
Presidente

Protocolo: 775621

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de rescisÃo UNiLateraL do coNtrato Nº 31/2017.
objeto: rescisão Unilateral do contrato nº 31/2017, o qual tem como ob-
jeto a execução de obras e serviços, incluindo a elaboração do projeto exe-
cutivo e o fornecimento de materiais e equipamentos, para a ampliação do 
sistema de abastecimento de água da sede do Município de alenquer – Es-
tado do Pará, firmado entre Companhia de Saneamento do Pará – COSAN-
Pa, doravante denominada coNTraTaNTE, e o coNSÓrcio alENQUEr, 
doravante denominada coNTraTada.
data de assinatura: 22.03.2022.
contratada: coNSÓrcio alENQUEr, cNPJ: 27.655.172/0001-50.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 775614

terMo de rescisÃo aMiGÁVeL do coNtrato Nº 13/2021.
objeto: rescisão amigável do contrato n° 13/2021, a partir da data de as-
sinatura deste instrumento, cujo objeto contratual é a execução de obras e 
serviços de ampliação e revitalização do sistema de abastecimento de água 
do 10º setor, no Município de Belém, no Estado do Pará.
data de assinatura: 23.03.2022.
contratada: coNSaN ENGENHaria lTda, cNPJ: 34.609.503/0001-80.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 775615
terMo de rescisÃo aMiGÁVeL do coNtrato Nº 12/2021.
objeto: rescisão amigável do contrato n° 12/2021, a partir da data de 
assinatura deste instrumento, cujo objeto contratual é a execução de obras 
e serviços de adequação e ampliação do sistema de abastecimento de água 
do 3º (terceiro) setor no Município de Belém no Estado do Pará.
data de assinatura: 23.03.2022.
contratada: coNSaN ENGENHaria lTda, cNPJ: 34.609.503/0001-80.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 775617
terMo de rescisÃo UNiLateraL do coNtrato Nº 30/2017.
objeto: rescisão Unilateral do contrato nº 30/2017, o qual tem como ob-
jeto a execução de obras e serviços, incluindo a elaboração do projeto 
executivo e o fornecimento de materiais e equipamentos, para ampliação 
do sistema de abastecimento de água do Município de oriximiná, Estado do 
Pará, firmado entre Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, dora-
vante denominada coNTraTaNTE, e o coNSÓrcio oriXiMiNá, doravante 
denominada coNTraTada.
data de assinatura: 22.03.2022.
contratada: coNSÓrcio oriXiMiNá, cNPJ: 27.655.153/0001-23.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 775612

.

.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
termo aditivo Nº 1º (primeiro)
Nº do contrato: 08/2021
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico nº 02/2021
Valor original do contrato: r$ 74.100,00 (setenta e quatro mil e cem reais)
Objeto e Justificativa do Aditamento: Prorrogação de Prazo – art. 71, c/c o 
art. 181, inciso i a iX e reajustamento no valor de r$ 7.854,30 (sete mil, 
oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos) – art. 81, iV, § 6º 
da lei federal nº 13.303/2016, c/c o art. 175, i, alínea “a”, do regulamen-
to interno de licitações e contratos da companhia.
Vigência: 22.03.2022 a 22.03.2023
Partes: companhia de Habitação do Estado do Pará x TcM Engenharia, 
consultoria e Treinamento ltda - EPP
orlando reis Pantoja
diretor Presidente
data da assinatura: 21.03.2022

Protocolo: 775505

.

.

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

coNVocaÇÃo
editaL de credeNciaMeNto Nº 02/2022
convocar para comparecimento no coNSElHo ESTadUal dE EdUcaÇÃo, 
situado à rua arcipreste Manoel Teodoro, nº 862 - Bairro Batista campos 
– Belém – Pará nos dias 25/03/2022 (sexta-feira) e 28/03/2022 (segunda-
feira) no horário de 9:00hs às 17:00hs dos bolsistas a seguir relacionados 
em cada função prevista no Edital de credenciamento Nº 002/2022, cre-
denciado de acordo com a sequencia do resultado de homologação, publi-
cado no site e no diário oficial do Estado no dia 14 de março de 2022, a fim 
de tratar de assunto referente à Seleção Pública. informamos ainda que 
um e-mail de convocação foi enviado a cada um dos convocados.

aPoio
ana cecilia Pereira da costa

Jaqueline Cleópatra Santigo Coelho Borges
djair da Mota alves
Nara Paiva de lima 

clefea correa Pacheco
Juliana Monteiro costa Nery
Elck Maisa andrade Pequeno

Marcos Vinicius Pereira Moraes
Hosaías Nascimento dos Santos
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cacilda de Nazaré Monteiro ribeiro
Nilzidelia Eluan Tavares

Keila de andrade ferreira
caroline Pinheiro dias
fernando costa Galvão

ana cláudia faria Martins Neves
Meriani dos Santos Gonçalves

Sandra Helena fonseca
roseli de Souza lima
carlos alberto Soares

diego costa de oliveira 
João Victor farah Pimentel

Sílvia Constância do Rosário Silva
Bianca dos Santos Barbosa
Brenda cristina lima Pinho

raira alana correa de oliveira
Jaciléia da conceição assunção

cristiane ramos Moraes
iran Simões Júnior

Kleber Emanoel dos Santos Estumano
Heider Passos de Vasconcelos

Gleiciane Borges de lima
danilo Nascimento dos anjos

Taysa campelo ribeiro
leandro Tavares ferreira

Julieta do Socorro Nobre de Jesus
Helidiane cristina Barros da costa
Thyago Michael Vieira de Sousa

Luisa Epifânio Lopes
cléia Maria de Sousa ferreira

Valdiclei de cristo lobato
Jefferson Alves da Silva 

odilene dos Socorro Balieiro cantão Guimarães
Williane carla lourinho oliveira

denis lima da dilva
Janes liyn Joplin

amanda Murta Gama
larissa Emanuelle Barbosa Peralta

João antônio fonseca lima
coordeNaÇÃo - QUaLQUer Área

cátia Merise de Moraes Salheb
roseane de Souza Neves

roseane Maria costa de Brito
Suzana lory carvalho de oliveira
Thays Teixeira Pinheiro Gouvea
Wilson antônio ferreira costa

Valdete Maria das chadas farias
diego da Silva costa

Yuri Hossen araújo Yunes
Elk Karoline andrade Viana
cristiano Barros da Silva
Joélcio ataíde dos Santos
ligia rodrigues da Silva
danielle Matos Barbosa
Karley dos reis ribeiro

Hermias Gomes Monteiro
Shirley Tobelem da Silva

Sherly de Paula costa Pinheiro
coordeNaÇÃo - tecNoLoGia da iNForMaÇÃo

Mauro antônio Barbosa Silva
Gildeia Sousa cardoso

ingrid Tatiany ribeiro de Souza Mendes
laise dias albuquerque

coordeNaÇÃo - GastroNoMia
Brenda de Nazaré do carmo Brito
Bruna raciele de S Nascimento
caroline dos Santos Morais dias
coordeNaÇÃo - estÉtica
Naiara Ponte Braga Mergulhão

iNstrUtoria - tecNoLoGia da iNForMaÇÃo
Haroldo Piteira Gonçalves
flávia almeida Mendes

Eliane flexa leite
Mayk Wellison costa Barreto

Tori lobato de Mendonça
Márcio Kennedy araújo ferreira

Paulo diego aquino da Silva 
andreza Jackson de Vasconcelos

lívia Queiroz cavalcante
orlando Homci Haber iii
antônia Samira rabelo

larissa andreza costa Peniche
Wanderson da Silva Silva

iNstrUtoria - GastroNoMia
Walaci Wagner Sodré de Morais
claudio david Mendes Gibson
Paulo roberto araújo Júnior

Marcia cristina Guerreiro de figueiredo Mendonça cunha
claudio daniel de Moraes Barbosa
Kenny fabricio Nogueira de Souza

iNstrUtoria - estÉtica
luciana rodrigues dos Santos Maia

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissio-
nal e Tecnológica, Belém-PA, em 23 de março de 2022.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 776034
resULtado de recLassiFicaÇÃo dos credeNciaMeNtos No 
editaL de credeNciaMeNto Nº 002/2022
o SEcrETário da SEcrETaria dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia 
E EdUcaÇÃo SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica (SEcTET), No 
USo dE SUaS aTriBUiÇÕES  aPÓS  dEclaraÇÃo forMal doS caNdi-
daToS  da NÃo diSPoNiBlidadE dE dESlocaMENTo Para oS MUNici-
PioS oNdE ESTÃo localiZadaS aS EScolaS TÉcNicaS E TEcNolÓGi-
caS E ViSaNdo a EfETiVaÇÃo daS aÇÕES do ProJETo caraVaNa dE 
ciÊNcia E TEcNoloGia, NoS TErMoS QUE PrEVÊ o EdiTal dE crEdEN-
ciaMENTo Nº 002/2022 ProcEdE a rEclaSSificaÇÃo fiNal doS caN-
didaToS crEdENciadoS dE ProfiSSioNaiS ESPEcialiZadoS Para 
aTUarEM NaS fUNÇÕES dE iNSTrUToria, coordENaÇÃo E aPoio ÀS 
aTiVidadES adMiNiSTraTiVaS Para aTENdiMENTo ÀS dEMaNdaS do 
ProGraMa Pará ProfiSSioNal, SEM GEraÇÃo dE VÍNcUlo EMPrEGa-
TÍcio coM o ESTado do Pará

aPoio
ana cecilia Pereira da costa

Jaqueline Cleópatra Santigo Coelho Borges
djair da Mota alves
Nara Paiva de lima 

clefea correa Pacheco
Juliana Monteiro costa Nery
Elck Maisa andrade Pequeno

Marcos Vinicius Pereira Moraes
Hosaías Nascimento dos Santos

cacilda de Nazaré Monteiro ribeiro
Nilzidelia Eluan Tavares

Keila de andrade ferreira
caroline Pinheiro dias
fernando costa Galvão

ana cláudia faria Martins Neves
Meriani dos Santos Gonçalves

Sandra Helena fonseca
roseli de Souza lima
carlos alberto Soares

diego costa de oliveira 
João Victor farah Pimentel

Sílvia Constância do Rosário Silva
Bianca dos Santos Barbosa
Brenda cristina lima Pinho

raira alana correa de oliveira
Jaciléia da conceição assunção

cristiane ramos Moraes
iran Simões Júnior

Kleber Emanoel dos Santos Estumano
Heider Passos de Vasconcelos

Gleiciane Borges de lima
danilo Nascimento dos anjos

Taysa campelo ribeiro
leandro Tavares ferreira

Julieta do Socorro Nobre de Jesus
Helidiane cristina Barros da costa
Thyago Michael Vieira de Sousa

Luisa Epifânio Lopes
cléia Maria de Sousa ferreira

Valdiclei de cristo lobato
Jefferson Alves da Silva 

odilene dos Socorro Balieiro cantão Guimarães
Williane carla lourinho oliveira

denis lima da dilva
Janes liyn Joplin

amanda Murta Gama
larissa Emanuelle Barbosa Peralta

João antônio fonseca lima
lucielle Souza Pegado

Vivany amaral da costa
Thiago figueiredo Borges

Giulia Gabriela abreu da costa dias
rafael Wilker Mendes lobato Santana

Sérgio casseb da Silva Neto
Zilmai Borges carneiro

Jociclei lima dos reis
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Jessian oliveira Moraes
Hortência Melo da Silva

robert ronnald Soares dos Santos
rebeca de Jesus Brito Monteiro

isadora Nunes dos Santos
leonice dos Santos ferreira

izanildo Santos gomes Gomes
cleuzymar do carmo de araújo lourinho

aline de cascia da conceição
alcileia costa Gonçalves cunha 

fabiane oliveira da Silva
Jéssica Paiva Monteiro
Wadson lopes da Silva

fabiola acácia alves de Souza
Sandra Maria de Sousa Santos da costa

lia Eunice Ernandes Teixeira
rosangela do Nascimento leão
Elane cristina freitas lucena

Gisely  Mara Henrique de Souza Valente
Julia furtado rebelo
francisco Gaia Neto

deborah christiane Galvão Santiago
romário Brito do Nascimento

Thaísa Pereira Barreiros
Nair augusta da rocha Estumano

alciene Mendes cunha Melo
Elane ribeiro Silva

lindemberg Jardim de oliveira
Jacira da Silva e Silva

franciane carla campos Vilhena
Elenice Bandeira ribeiro Boa Sorte

Terezinha de Jesus Santos de oliveira
Sandra Shirley duarte Siqueira
Maria das Graças da costa Brito

alex da costa ataíde
Brunno ferreira da conceição
ana cristina de Sousa lopes

aline rodrigues de Souza
rosemary fonseca Guedes
Nayara de oliveira Pacheco
iranilde Guimarães Sousa
Nathália farias Pacheco
Gabriela Pereira ferreira

Maria Neuralice reis da costa
Juliana caroline Henrique Brito

anecilda de Souza Pontes
Tathiana Sizo de Souza

Shirley Emanuelle albuquerque Santa rosa
camila Bacelar Sousa 

antônio de oliveira Silva filho
Eldemir de azevedo cantão do rosário

cristian Miranda das Neves
danilo Nascimento dos anjos

Gerssica fabiola rocha de farias
Nathália Jéssica Santos de azevedo

Katia Helena rocha da cunha 
Karen ramos da rocha

Renata Góes Soares Bergahtner
Juliana da Silva Soares
alailson chaves castro

Hillery christie dos Santos de Brito
andrei Braga Monteiro

Elielson fernandes Guedes
cirleide de Nazaré Santos dos Santos

cássio renan Barata Miranda
alana Nogueira Barbosa

Marcus Vinícius Souza Gomes
roberto lobato dos Santos

Beatriz Pereira alves
diana regina carmo de carvalho

Keila Gonçalves de oliveira
Elyzabeth cavalcante lopes
fabiana araújo Guimarães

claudia cristina Tavares da costa

Wanderson leone Barros cardoso

celson de carvalho cardoso
Verena Penafort da Silva oliveira

Jacieli Pereira Sanches
Jaime luiz de Souza cunha Júnior

Hudson cavalcante cunha
Betina chaves Balieiro

devison Gustavo costa Pereira
coordeNaÇÃo - QUaLQUer Área

cátia Merise de Moraes Salheb
roseane de Souza Neves

roseane Maria costa de Brito
Suzana lory carvalho de oliveira
Thays Teixeira Pinheiro Gouvea
Wilson antônio ferreira costa

Valdete Maria das chadas farias
diego da Silva costa

Yuri Hossen araújo Yunes
Elk Karoline andrade Viana
cristiano Barros da Silva
Joélcio ataíde dos Santos
ligia rodrigues da Silva
danielle Matos Barbosa
Karley dos reis ribeiro

Hermias Gomes Monteiro
Shirley Tobelem da Silva

Sherly de Paula costa Pinheiro
antônio Soares da Silva Junior

Giliam de Matos araújo 
alessandra de almeida Pereira arnoud

Sonia andrea Moura da Silva
diogo lima correa

rachel de oliveira abreu
demétrius Gonçalves de araújo

anderson roberto castro amazonas
Berchmans Maria Bentes da Moda
fernanda alves de Matos lopes

rafaela de Nazaré chiappeta de figueiredo
Palmira rachel Pereira da Silva

Edem cirino da cunha
Samuel Gonçalves Viana
lorena almeida da costa

Soraia do Socorro luz Pinheiro
Mariele Borges do Nascimento

Suely dos Santos Melo
Jorge Henrique Vilas Boas de amorim

Maria do Socorro costa Silva
rafaela regina Nicolau

Nayane amoras Souza dos Santos
lilian cristina Soares Epaminondas

Maria renê freire Krause
João Paulo dias Viana

lilia christina Wanzeler Viana
Kelly cristina dos Santos ferreira

laihane da Silva franca
Emara Santos correa araújo
clarisse rodrigues andrade

coordeNaÇÃo - tecNoLoGia da iNForMaÇÃo
Mauro antônio Barbosa Silva

Gildeia Sousa cardoso
ingrid Tatiany ribeiro de Souza Mendes

laise dias albuquerque
iara Garcia Pinto

regiane Nunes cardoso
adenilson Pantoja Moura

cleidiane regina Silva leite
debora Pacheco correia

Zilma Betânia de Sá Ribeiro
aline duarte de Souza

coordeNaÇÃo - GastroNoMia
Brenda de Nazaré do carmo Brito
Bruna raciele de S Nascimento
caroline dos Santos Morais dias

francilia campos de Siqueira
coordeNaÇÃo - estÉtica

Naiara Ponte Braga Mergulhão
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iNstrUtoria - tecNoLoGia da iNForMaÇÃo
Haroldo Piteira Gonçalves
flávia almeida Mendes

Eliane flexa leite
Mayk Wellison costa Barreto

Tori lobato de Mendonça
Márcio Kennedy araújo ferreira

Paulo diego aquino da Silva 
andreza Jackson de Vasconcelos

lívia Queiroz cavalcante
orlando Homci Haber iii
antônia Samira rabelo

larissa andreza costa Peniche
Wanderson da Silva Silva

allan crasso Naia de Souza
Edinaldo de oliveira costa

Elton Nonato lopes dos Santos
Jorge Nunes de Souza

franco de Miranda Sério Neto
Paulo rodson cascaes dantas

Jeckson rubens Macedo de lima Pereira
Matheus augusto oliveira Mattos

lucas dos Santos furtado
adailton Borges da silva

israel Pinto da Silva
Guiller oliveira Garcia Júnior
Maria adriele freire ribeiro 

João Victor alves luz
Giovani Nazareno de Souza Santos

Jacqueline cristina Teixeira do rosário
fábio augusto da Silva costa
alberto alan da costa raiol

romualdo Michel ribeiro Muniz
Suellen ferreira alencar

igor Wenner falcão
deivid Eive dos Santos Silva

Kenny fabricio Nogueira de Souza
Emanuelle da Silva Barata

dienne Pereira
daniel da Silva Souza

Vanessa oliveira da Silva
felipe renato da Silva Santos
Marcos Jamilson ramos araújo
Vinícius Nascimento dos Santos

iNstrUtoria - GastroNoMia
Walaci Wagner Sodré de Morais
claudio david Mendes Gibson
Paulo roberto araújo Júnior

Marcia cristina Guerreiro de figueiredo Mendonça cunha
claudio daniel de Moraes Barbosa
Kenny fabricio Nogueira de Souza
Giselle arouck lourenço Tavares
rafaela Guimarães da fonseca
Naira Ellen rodrigues correa

Marcia cristina Guerreiro de figueiredo Mendonça cunha
Joseana Moreira assis ribeiro

Márcia Gabriel contrera
cristiane Queiroz Moreira
Edinea Bezerra Pessanha

arina da costa Brito
athiria Martins correa

iNstrUtoria - estÉtica
luciana rodrigues dos Santos Maia

ramona roberta leal alves
iNstrUtoria - Moda

Vaine do Socorro Pantoja cunha

Nicaele Nascimento de Mendonça

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profis-
sional e Tecnológica.
Belém, 23 de março de 2022.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 776035

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 177 de 23 de MarÇo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo Pro-
fiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 01.01.2019, pu-
blicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo ainda, os termos do Processo nº 2022/328111.
r E S o l V E:
i - dESiGNar os servidores Maria aNGÉlica MilEo PaTErNoSTro cor-
rEa, identidade funcional nº 2051818/4, ocupante do cargo de Técnico 
em Gestão Pública – administração, e aNdrÉ caSTro cordEiro, identi-
dade funcional nº 5892346/1, ocupante do cargo de auxiliar de Serviços 
operacionais, lotados na diretoria de administração e finanças – daf, na 
qualidade de Titular e fiscal Substituto, respectivamente, para acompa-
nhar e fiscalizar instrumento substitutivo de Contrato Nota de Empenho nº 
2022NE00286, firmado entre a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia 
e Educação Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET com a Empresa 
STar comércio de alimento lTda, cNPJ nº 23.146.066/0001-90, que tem 
como objeto a aquisição de material de expediente, copo em plástico, bio-
degradável, descartável.
ii – caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
com a execução da Nota de Empenho supracitada, devendo tomar provi-
dências para a regularização das faltas ou defeitos observados.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tec-
nológica, em 23 de março de 2022.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 775998
Portaria Nº 179 de 23 de MarÇo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo Pro-
fiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 01.01.2019, pu-
blicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo ainda, os termos do Processo nº 2022/327919.
r E S o l V E:
i - dESiGNar os servidores Maria aNGÉlica MilEo PaTErNoSTro cor-
rEa, identidade funcional nº 2051818/4, ocupante do cargo de Técnico em 
Gestão Pública – administração, e aNdrÉ caSTro cordEiro, identidade 
funcional nº 5892346/1, ocupante do cargo de auxiliar de Serviços opera-
cionais, lotados na diretoria de administração e finanças – daf, na qualidade 
de Titular e fiscal Substituto, respectivamente, para acompanhar e fiscalizar 
instrumento substitutivo de contrato Nota de Empenho nº 2022NE00284, 
firmado entre a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Supe-
rior, Profissional e Tecnológica – SECTET com a Empresa Neo BRS Comércio 
de Eletrônicos lTda, cNPJ nº 07.041.480/0001-88, que tem como objeto a 
aquisição de material de expediente, garrafa térmica s/ bomba, 1l.
ii – caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
com a execução da Nota de Empenho supracitada, devendo tomar provi-
dências para a regularização das faltas ou defeitos observados.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tec-
nológica, em 23 de março de 2022.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 776010
Portaria Nº 180 de 23 de MarÇo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo Pro-
fiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 01.01.2019, pu-
blicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo ainda, os termos do Processo nº 2022/327523.
r E S o l V E:
i - dESiGNar os servidores Maria aNGÉlica MilEo PaTErNoSTro cor-
rEa, identidade funcional nº 2051818/4, ocupante do cargo de Técnico 
em Gestão Pública – administração, e aNdrÉ caSTro cordEiro, identidade 
funcional nº 5892346/1, ocupante do cargo de auxiliar de Serviços operacio-
nais, lotados na diretoria de administração e finanças – daf, na qualidade de 
Titular e Fiscal Substituto, respectivamente, para acompanhar e fiscalizar ins-
trumento substitutivo de Contrato Nota de Empenho nº 2022NE00287, firma-
do entre a Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Superior, 
Profissional e Tecnológica – SECTET com a Empresa RCN Comércio e Serviços 
lTda., cNPJ nº 02.055.122/0001-00, que tem como objeto a aquisição de 
material de expediente, carimbo automático em acrílico.
ii – caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
com a execução da Nota de Empenho supracitada, devendo tomar provi-
dências para a regularização das faltas ou defeitos observados.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tec-
nológica, em 23 de março de 2022.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 776016
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Portaria Nº 181 de 23 de MarÇo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo Pro-
fiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 01.01.2019, pu-
blicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo ainda, os termos do Processo nº 2022/328022.
r E S o l V E:
i - dESiGNar os servidores Maria aNGÉlica MilEo PaTErNoSTro cor-
rEa, identidade funcional nº 2051818/4, ocupante do cargo de Técnico 
em Gestão Pública – administração, e aNdrÉ caSTro cordEiro, identi-
dade funcional nº 5892346/1, ocupante do cargo de auxiliar de Serviços 
operacionais, lotados na diretoria de administração e finanças – daf, na 
qualidade de Titular e fiscal Substituto, respectivamente, para acompa-
nhar e fiscalizar instrumento substitutivo de Contrato Nota de Empenho nº 
2022NE00298, firmado entre a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia 
e Educação Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET com a Empresa 
f.f. de alencar EirEli, cNPJ nº 09.165.782/0001-93, que tem como ob-
jeto a aquisição de material de expediente, caneta marca texto, marcador 
para quadro branco, caneta esferográfica e lápis comum preto.
ii – caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
com a execução da Nota de Empenho supracitada, devendo tomar provi-
dências para a regularização das faltas ou defeitos observados.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tec-
nológica, em 23 de março de 2022.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 776027

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 176 de 23 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 2022/307254.
r E S o l V E:
caNcElar a PorTaria Nº 165, de 18/03/2022, publicada no doE nº 
34.899, de 21/03/2022, que concedeu 02 e 1/2 (duas 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 aos municípios de Altamira-PA, Vitória do Xingu-PA e Pacajá-
Pa, no período de 21/03 a 23/03/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 23 de março de 2022.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 775835
Portaria Nº 183 de 23 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 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2022/346759;
r E S o l V E:
i – autorizar a servidora EdilZa JoaNa oliVEira foNTES, identidade 
funcional nº 57176393/3, ocupante do cargo de Secretária adjunta, lotada 
na SEcad a viajar aos municípios de Marabá-Pa e Xinguara-Pa, no período 
de 25 a 26/03/2022, a fim de participar da Cerimônia da posse da nova dire-
toria, conselho fiscal e delegados representantes do Sindicato Rural de Xin-
guara, para o triênio 2022-2024, com a presença do governador do Estado.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e 1/2 (uma e 
meia) diárias a servidora acima, 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 23 de março de 2022.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 775931

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de editaL de credeNciaMeNto
editaL Nº 015/2022 – aBertUra de credeNciaMeNto de ies 
PÚBLicas e PriVadas Para oFerta de cUrsos de NÍVeL sUPe-
rior eM NÍVeL de PÓs- GradUaÇÃo Lato seNsU PeLo ProGra-
Ma ForMa ParÁ. Processo nº 2022/43381.
a SEcrETaria dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo
SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica - SEcTET, no uso de suas atri-
buições legais e, em conformidade com a lei nº 8.666 de 21 de junho de 

1993, TorNa PÚBlica a realização do credenciamento de instituições de 
Ensino Superior (iES) públicas e privadas interessadas em celebrar contra-
tos na área de educação superior, por meio da oferta de cursos de gradu-
ação nas diversas regiões paraenses, sob a gestão desta SEcTET, nos termos 
disciplinados pela lei Estadual nº 9.324 de 7 de outubro de 2021, bem como, 
no que couber, regulamentado em sua oferta pela Secretaria de Estado de 
Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica - SECTET, 
em conformidade as condições fixadas no Edital e seus anexos.
Este Edital de credenciamento será regulado e regido pelas normas e pro-
cedimentos contidas no presente Edital e seus anexos, eventuais retifica-
ções e/ou aditamentos, e será executado pela SEcrETaria dE ESTado dE 
ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SUPErior, ProfiSSioNal E TEc-
NolÓGica - SEcTET/Pa, através da comissão Especial de credenciamen-
to, instituída pela PorTaria Nº 092 de 18 de fevereiro de 2022, a qual 
caberá o acompanhamento, execução e a supervisão de todo processo, 
bem como as deliberações que se fizerem necessárias objetivando o regu-
lar desenvolvimento do Processo.
as inscrições estarão abertas a partir das 00:00h do dia 30 de março até 
às 23:59h do dia 18 de abril de 2022.
a publicação da versão na íntegra do Edital nº 015/2022, assim como 
todos os seus anexos e instruções pertinentes, estarão disponíveis para 
acesso e consulta no sítio da SEcTET: http://www.sectet.pa.gov.br a partir 
do dia 24 de Março de 2022, conforme disposto em seu cronograma.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 775879
eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
diSTraTo de Bolsa de incentivo – Edital nº 007/2021 - SEcTET - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
ParTES: SEcTET e clÉa GEoVaNE dE alMEida cUNHa fErrEira.
fUNÇÃo: BolSiSTa - aPoio aS aTiVidadES adMiNiSTraTiVaS.
iNÍcio da BolSa: 11/01/2022.
daTa do ENcErraMENTo da BolSa: 22/03/2022.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 775877
decisÃo eM recUrso adMiNistratiVo.
recorrente: BioTEc aMaZÔNia.
recorrido: SEcTET.
ref: contrato de Gestão nº 001/2017.
Trata-se de recurso administrativo interposto por BioTEc aMaZÔNia em 
face da publicação do Termo de revogação, publicado no doE 34.816, de 
30/12/2021, que revogou o contrato de Gestão nº 001/2017 e os seus 
respectivos termos aditivos firmados entre a Recorrente e esta Secretaria.
o pedido preliminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso fora 
indeferido por não ter sido vislumbrado, dentre os documentos juntados, 
prova idônea, concreta e adequada demonstrando que a decisão adminis-
trativa tenha causado prejuízos de difícil ou incerta reparação à recorren-
te, tampouco a relevância das fundamentações expostas.
No mérito, por sua vez, fora mantida a decisão de revogação do contrato 
de Gestão nº 001/2017, sob o fundamento de que após a entrada em vi-
gor do decreto Estadual nº 1.943, de 21 de outubro de 2021, o programa 
BioParÀ não se encontra mais alinhado à atual política pública perseguida 
pelo Estado sobre o tema, cuja definição e implementação compete à SE-
MaS, tornando-se inoportuno ao Estado a manutenção do contrato de Ges-
tão nº 001/2017 firmado com a BIOTEC-Amazônia, e, consequentemente, 
padecendo de interesse público.
Belém, 23 de março de 2022.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado
Secretária de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica.

Protocolo: 775680

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

FÉrias
.

Portaria N°090/2022 – GaBiNete, de 23 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 a servidora da fundação amazônia de am-
paro a Estudos e Pesquisas - faPESPa, conforme abaixo:
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Matrícula Nome Período aquisitivo Gozo

5898226/2 EliaNE GUiMaraES BarBoSa ViaNa 18/11/2019 a 17/11/2020 24/03/2022 a 03/04/2022

registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 23 de Março de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 775523

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato. Nº  005/2022. - ModalidadE dE coNTra-
TaÇÃo : ata de registro de Preços nº 4650000557 – Gestora da ata – cE-
MiG GEraÇÃo E TraNSMiSSÃo S/a e cEMiG diSTriBUiÇÃo S/a – cEMiG 
d - ParTES: ProdEPa E laMPPiT SolUTioNS TEcNoloGia lTda - oBE-
JETo: Prestação de serviços técnicos, sob demanda, para projeto, susten-
tação e documentação de sistemas de informação em regime denominado 
fábrica de Software (fSW) para atender às necessidades de Tecnologia da 
informação e comunicação (Tic) da Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará - daTa da aSSiNaTUra: 22/03/2022 
- ViGÊNcia: 22/03/2022 a 21/03/2023 - Valor (r$): r$ 6.136.000,00 
- doTaÇÃo orÇaMENTária: 23.126.1508.8894 – 449040 - foNTE dE 
rEcUrSo: 0301 - Presidente da ProdEPa - MarcoS aNTÔNio BraNdÃo 
da coSTa - ENd. do coNTraTado: fortaleza/cE, na rua Tibúrcio caval-
cante, nº 1563, aldeota, fortaleza/cE, cEP: 60.125-045.

Protocolo: 775549
eXtrato de coNtrato. Nº  006/2022. - ModalidadE dE liciTa-
ÇÃo: inexigibilidade de licitação nº 01/2022 - ParTES: ProdEPa E iM-
PrENSa oficial do ESTado - ioE - oBEJETo: Prestação de serviços de 
publicação de atos administrativos e outros atos cuja publicidade decor-
ra de exigência legal - daTa da aSSiNaTUra: 22/03/2022 - ViGÊNcia: 
22/03/2022 a 21/03/2023 - Valor (r$): 60.000,00 - doTaÇÃo orÇa-
MENTária: 23.131.1508.8233  - 339139 - foNTE dE rEcUrSo: 0261 
– Presidente da ProdEPa - MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - 
ENd. do coNTraTado: Travessa chaco, n.º 2271, bairro Marco, cEP 
66.093-542 – Belém/Pa.

Protocolo: 775533

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 95, de 22 de MarÇo de 2022 - diária ao(à) colabo-
rador(a) SEBaSTiao dE SoUSa MESQUiTa, aNaliSTa dE SUPorTE 
- rESPoNSáVEl NÚclEo MaraBá, matrícula 8080577 - 1, 22/03/2022 
a 24/03/2022, à MaraBá-Pa/SaPUcaia/XiNGUara/MaraBá-Pa, para 
EfETUar iNSPEÇÃo E SolUÇÃo dE ProBlEMaS No SiTE cd SaPUcaia 
E EfETUar iNSPEÇÃo TÉcNica Na SEGUiNTE ESTaÇÃo dE TElEcoMU-
NicaÇÕES dE XiNGUara. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da 
coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunica-
ção do Estado do Pará
Portaria Nº 96, de 23 de MarÇo de 2022 - diária ao(à) colabo-
rador(a) daMiao SaNTaNa fErrEira, Técnico em Telecomunicações, 
matrícula 5942194, 22/03/2022 a 26/03/2022, à alTaMira-Pa/SENador 
JoSÉ PorfÍrio/alTaMira/PlacaS/alTaMira-Pa, para ViSToria TÉcNi-
ca NaS ESTaÇÕES dE SENador JoSÉ PorfÍrio E PlacaS, coM SErViÇo 
dE iNSPEÇÃo E MaNUTENÇÃo ElÉTrica dE raMal EXTErNo E iNTErNo 
EM aMBaS aS UNidadES, iNSPEÇÃo EM SPda E aTErraMENTo coM a 
fErraMENTa TErrÔMETro - EMErGENcial. ordenador: MarcoS aNTo-
Nio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da infor-
mação e comunicação do Estado do Pará
Portaria Nº 97, de 23 de MarÇo de 2022 - diária ao(à) colabora-
dor(a) GiZEllE ariEl MoraES loBaTo, analista de rede e dados, matrí-
cula 73424, 22/03/2022 a 22/03/2022, à Belém-Pa/Vigia/Belém-Pa, para 
Manutenção na cosanpa de Vigia. região Guamá. ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará

Portaria Nº 98, de 23 de MarÇo de 2022 - diária ao(à) colabora-
dor(a) JorGE lUiZ da SilVa loPES, analista de redes e dados, matrícula 
73420, 22/03/2022 a 22/03/2022, à Belém-Pa/Vigia/Belém-Pa, para Ma-
nutenção na cosanpa de Vigia. região Guamá. ordenador: MarcoS aN-
ToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará
Portaria Nº 99, de 23 de MarÇo de 2022 - diária ao(à) colabo-
rador(a) idaNEidE da SilVa corrEa, analista de Telecom, matrícu-
la 73404, 22/03/2022 a 22/03/2022, à Belém-Pa/Vigia/Belém-Pa, para 
Manutenção na cosanpa de Vigia. região Guamá. ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará
Portaria Nº100, de 23 de MarÇo de 2022 - diária ao(à) colabo-
rador(a) Marcio NoNaTo cHaME rodriGUES, Técnico em Telecomuni-
cações, matrícula 734276, 23/03/2022 a 24/03/2022, à Belém-Pa/Vigia/
colares/Belém-Pa, para atividades: substituição do cabeamento rGc213, 
do radio enlace. E realinhamento. ordenador: MarcoS aNToNio BraN-
dÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará
Portaria Nº 101, de 23 de MarÇo de 2022 - diária ao(à) colabora-
dor(a) rUBENS orTiZ dE alMEida JUNior, Técnico em Telecomunicações, 
matrícula 73425, 23/03/2022 a 24/03/2022, à Belém-Pa/Vigia/colares/
Belém-Pa, para (dUaS diáriaS iNTEiraS Para cada ,GrUPo a) ativi-
dades: substituição do cabeamento rGc213, do radio enlace. E realinha-
mento. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente 
da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 102, de 23 de MarÇo de 2022 - diária ao(à) colabora-
dor(a) faBio aUGUSTo NUNES BaSToS, aNaliSTa dE SUPorTE, matrí-
cula 73170 , 23/03/2022 a 24/03/2022, à Belém-Pa/Vigia/colares/BelémPa, 
para atividades: substituição do cabeamento rGc213, do radio enlace. E reali-
nhamento. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente 
da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 775559

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

Portaria Nº. 097/2022-seeL, de 23 de MarÇo de 2022.
coNcEdEr, 01 (uma) diária ao servidor aJaX dE alMEida BarrETo, ma-
trícula n° 5961899/2, para deslocamento ao munícipio de curuçá – Pa, 
com o objetivo de transportar material que será utilizado no “curso de 
capacitação” para professores do município, que irão trabalhar com os 
programas “Talentos Esportivos Seel” e “Vida ativa na Terceira idade”, no 
dia 22/03/2022.ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 776028
Portaria Nº. 094/2022-seeL, de 23 de MarÇo de 2022.
coNcEdEr, 03 e ½ (Três e meia) diárias aos servidores EVaNdro da lUZ 
riBEiro, matrícula n° 5309212/1, JESUS NaZarENo doS SaNToS crUZ, 
matrícula n° 5901961/1 e rUY GUilHErME aMaNaJáS MaUÉS, matricula 
nº 6320945/3, para deslocamento aos municípios de canaã dos carajás e 
Parauapebas - Pa, de 23/03/2022 à 26/03/2022.
ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 776021
Portaria Nº. 095/2022-seeL, de 23 de MarÇo de 2022.
coNcEdEr, 1 e ½ (Uma e meia) diárias ao servidor ViTor aUGUSTo da 
SilVa BorGES, matrícula n° 5945747/1, para participar da inauguração 
de academias ao ar livre, junto a comitiva do governador, no município de 
Santo antônio do Tauá - Pa, no período de 18/03 à 19/03/2022.
ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 776024
Portaria Nº. 099/2022-seeL, de 23 de MarÇo de 2022.
coNcEdEr, 01 diária (Uma) a servidora raYSSa TaliNo fErrEira, ma-
trícula n° 5937167/2, com o objetivo de realizar visita técnica referente 
da cerimônia de abertura da fase regional do rio caeté da 11ª Edição dos 
Jogos abertos do Pará, no município de Bragança – Pa, no dia 24/03/2022. 
ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 775970
Portaria Nº. 098/2022-seeL, de 23 de MarÇo de 2022.
coNcEdEr, 01 (uma) diária aos servidores aila loaNa NoGUEira da 
SilVa, matrícula n° 57204424/2, Márcia dE MiraNda corrEa, ma-
trícula n° 5523150/2 e roMEU dioNES fiGUEirEdo BiaSaN, matrícula 
n° 5902807/1, para deslocamento ao município de acará – Pa, no dia 
22/03/2022, com o objetivo de avaliar as condições técnicas em aten-
dimento às diretrizes no Projeto canoagem Pará: rios de talentos, para 
possível implantação. ordenador: Nivan Setubal Noronha.
Portaria Nº. 100/2022-seeL, de 23 de MarÇo de 2022.
coNcEdEr, 01 e ½ diária (Uma e meia) ao servidor ViTor aUGUSTo da 
SilVa BorGES, matrícula n° 5945747/1, com o objetivo de realizar visita 
técnica referente da cerimônia de abertura da fase regional do rio caeté da 
11ª Edição dos Xi Jogos abertos do Pará, no município de Bragança – Pa, 
no dia 24/03/2022 e 25/03/2022. ordenadora: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 776029
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secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 186/2022/GePs/setUr de 23 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo o decreto nº. 870, de 04/10/2013 e a PorTaria conjunta 
nº. 658/SEAD, de 01/09/2014, que tratam da fiscalização dos contratos 
na administração pública; coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 
2022/616501; rESolVE: i - dESiGNar o servidor aNdErSoN lorHaN 
doS SaNToS alMEida, matrícula nº 5906467/2, cPf: 015.550.472-03, 
ocupante do cargo de Gerente de Rede e Suporte ao Usuário, como fiscal 
de contrato e como suplente o servidor lUiZ HENriQUE dUarTE BraBo, 
matrícula nº 55588148/2, cPf: 489.440.682-91 ocupante do cargo agente 
Administrativo C, para fiscalizar e acompanhar o contrato nº 07/2022 
celebrado entre o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de 
Turismo (SETUr) e a Empresa NVT comércio e Serviço de Equipamentos 
de comunicação lTda. ii - Esta PorTaria entra em vigor na data de 
sua publicação, revogando as disposições em contrário. ordENador: 
aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 775760

.

.

errata
.

Portaria Nº 185/GePs/setUr de 23 MarÇo de 2022
Errata da PorTaria Nº 180/2022 de diária, publicada do doE 34.903 
de 23/03/2022. onde lê-se: Período:30/03 a 6/04/2022.Leia-se: 
Período:30/03 a 16/04/2022.ordENador:aNdErSoN oliVEira 
caValcaNTE

Protocolo: 775473

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

QUiNto terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 09/2017
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE TUriSMo – SETUr, cNPJ/Mf nº 
15.488.858/0001-14, TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a, cNPJ: 03.506.307.0001/57.
oBJETo: alteração do contrato nº 09/2017, prevendo cláusula de atualiza-
ção de preços, nos termos do art. 25, §2º do decreto Estadual nº 991/2020 
e a prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses.
ViGÊNcia: 16/03/2022 a 16/03/2023
daTa da aSSiNaTUra: 16/03/2022
ordENador rESPoNSáVEl: aNdrÉ orENGEl diaS, Secretário de Estado 
de Turismo

Protocolo: 775563

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

coNcUrso 001/2022
oBJETo: o presente Edital tem por objetivo destacar, difundir e premiar os 
trabalhos de graduação e pós-graduação nas categorias artigos científicos 
(na modalidade de pesquisa acadêmica) e iniciativas (relatos de experiên-
cias e projetos), que além de excelência, apresentem aspectos inovadores 
em sua colaboração e proposições para o desenvolvimento das atividades 
econômicas características do turismo.
Público alvo: Trabalhos de conclusão de curso produzidos por estudantes 
de graduação e pós-graduação lato e stricto sensu, em Turismo no ano 
letivo de 2021 das instituições de Ensino Superior do Estado do Pará;
inscrições: Período de 28 de março a 06 de maio de 2022.
o edital, na íntegra e seus anexos, estarão disponíveis no site https://
www.even3.com.br/premioolavolyramaia2022 e os contatos para esclare-
cimentos poderão ser feitos por meio do fone: (91) 31105065/67.
Belém, 23 de Março de 2022.
Nídia Silva Quaresma
Gerente de licitação

Protocolo: 775800

.

.

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 de Turismo, inscrito no cNPJ/Mf 
sob o nº 15.488.858/0001-14, e a UGarT inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
95.217.113/0001-50.
do oBJETo: Participação do Estado do Pará, através da Secretaria de Esta-
do de Turismo-SETUR na 36 ª Feira de Negócios Turísticos UGART.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE liciTa-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput, da lei nº 8.666/93.
Valor ESTiMado: r$ 25.140,00 (vinte e cinco mil, cento e quarenta reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática.  

69101.23.695.1498.8383 – Promoção e divulgação de Produtos Turísticos, 
elemento de despesa: 339039 (PESSoa JUrÍdica), fonte: 0101000000 – 
recursos do tesouro
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 23 de março de 2022
andré orengel dias
Secretário de Estado de Turismo

Protocolo: 775650

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado de Turismo, resolve ratificar o Termo de Inexigi-
bilidade de licitação nº 001/2022 para Participação do Estado do Pará, 
através da Secretaria de Estado de Turismo – SETUr, na 36 ª feira de 
Negócios Turísticos UGART.
Valor: r$ 25.140,00 (vinte e cinco mil, cento e quarenta reais)
Belém (Pa), 23 de Março de 2022.
andré orengel dias
Secretário de Estado de Turismo

Protocolo: 775652

.

.

diÁria
.

Portaria 184/GePs/setUr de 23 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/325735;rESolVE: conceder 
02 e 1/2 (duas e meia) diárias a servidora Márcia do Socorro caMPoS 
MoUra, Matrícula: 5636655/1, cPf:258.216.282-53, Técnico de Planejamen-
to e Gestão em Turismo. oBJ: Visita técnica a Estação ferroviária do município 
de Peixe-Boi em atendimento ao pedido do coordenador charlles de andrade 
da coad e fiscalização de serviços de manutenção na orla do Maçarico e 
Praça de Alimentação em Salinópolis. DESTINO: Peixe Boi/Salinópolis/PA. PE-
rÍodo: 30/03 a 01/04/22.ordENador:aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 775466
Portaria 187/GePs/setUr de 23 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/317677; rESolVE: conceder 
4 e ½ (quatro e meia) diárias ao servidor faBio MarTiNS forTE, Matrícula 
Nº 5960346/1, Gerente de Turismo rural. oBJ: cobertura de presstrip do sr. 
rogério Enachev (@loucoporviagens). dESTiNo: Soure – Pa. PErÍodo: 21 a 
25/03/2022. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 775764
Portaria Nº 188/GePs/setUr de 23 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/335473; rESolVE: conce-
der 2 e ½ (duas e meia) diárias ao servidor roNiValdo MENEZES ViEira, 
Mat. 3255514/1, auxiliar de serviços gerais. oBJ: conduzir servidor. dES-
TINO: Peixe-Boi e Salinópolis /PA. PERÍODO: 30/03 a 01/04/2022. ORDE-
Nador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 775771

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de FoMeNto Nº 01/2022 – setUr
ParTiciPE: fEdEraÇÃo ParaENSE dE SUrf (fEPaSUrf), cNPJ: 
04.914.291/0001-84
oBJETo: repasse de valores a fEPaSUrf, com objetivo de integrar e pro-
mover o Surf na Pororoca no rio amazonas, visando o ecoturismo susten-
tável e possibilitando a geração de renda para a região durante o evento.
ViGÊNcia: 23/03/2022 a 23/10/2022
rEPaSSE: r$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais)
coNTraParTida: r$ 29.473,68 (vinte e nove mil quatrocentos e setenta 
e três reais e sessenta e oito centavos).
Valor ToTal do TErMo: r$ 589.473,68 (oitocentos e dezenove mil e 
cento e dez reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária: funcional Programática: 690101. 
23.122.1297.8338; Elemento de despesa: 335041; fonte: 0101000000; 
Plano interno: 4120008338c.
daTa da aSSiNaTUra: 23/03/2022
ordENador rESPoNSáVEl: aNdrÉ orENGEl diaS, Secretário de Estado 
de Turismo

Protocolo: 775803
eXtrato de JUstiFicatiVa de iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico
arTiGo 31, E 32 da lEi 13.019 dE 31/07/2014 alTErada PEla lEi 13.204/2015.
referência – inexigibilidade de chamamento público –Termo de fomento.
Processo: 2022/234069
Base legal – artigo 31 e 32 da lei 13.019/2014.
instituição: fEdEraÇÃo ParaENSE dE SUrf (fEPaSUrf)
cNPJ: 04.914.291/0001-84
Endereço: rua ferreira cantão, n° 483, Sala a, Bairro da campina, cEP 
66.015-280, Belém – Pa
oBJETo ProPoSTo: celebração de Parceria, por meio de Termo de fomen-
to e inexigibilidade de chamamento público, em face da inviabilidade de 
competição para organização e realização, com objetivo de integrar e pro-
mover o Surf na Pororoca no rio amazonas, visando o ecoturismo susten-
tável e possibilitando a geração de renda para a região durante o evento.
Valor ToTal do rEPaSSE: r$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: funcional Programática: 690101. 23.122.1297.8338 
– operacionalização das ações administrativas Elemento de despesa: 
335041 (contribuições) fonte: 0101000000 – recursos do tesouro Plano 
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interno: 4120008338c ação:
TiPo da ParcEria: Termo de fomento
JUSTificaTiVa: Pelo presente, esclarecemos que a inexigibilidade do chama-
mento público, no ajuste a ser realizado com a federação Paraense de Surf - 
fEPaSUrf, que tem por objeto o repasse de valores à mencionada federação, 
sendo de notório conhecimento a importância nacional do fenômeno natural 
que ocorre nos rios da amazônia, o evento permite o apoio Governamental 
para sua realização, ante os inúmeros benefícios gerados para região com o 
turismo sustentável,com objetivo de integrar e promover o Surf na Pororoca 
no Rio Amazonas, visando o ecoturismo sustentável, se justifica em função 
de que o objeto pactuado inviabiliza a competição entre as organizações da 
sociedade civil, ou seja, é de natureza singular, em razão de que a entidade 
mencionada é a única organizadora e promotora do evento, e as metas para 
a execução do evento, somente podem ser atingidas por essa entidade par-
ceira. Nesse contexto, mediante a inegável natureza do evento, que incorpora 
atividades vivenciadas em torno do fenômeno natural, a pororoca, o repasse 
de recursos é medida que se impõe, caracterizando como legítima a celebra-
ção da parceria, nos termos da legislação.
Pelo exposto, face a inegável relevância social da Proponente e consideran-
do ser a federação Paraense de Surf - fEPaSUrf a organizadora do evento 
“Surf na Pororoca no Rio Amazonas”, fica nos termos do Art. 31 e 32 da Lei 
13.019/14, inexigível o chamamento Público por inviabilidade de competi-
ção em razão da natureza singular do objeto da parceria.
Belém, 23 de março de 2022
andré orengel dias
Secretário de Estado de Turismo

Protocolo: 775749

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

errata
.

errata
Portaria de diÁrias Nº 223/2022-da, 18/03/2022, PUBLica-
da No doe Nº 34.903 de 23.03.2022.
oNde se LÊ:
“Período: 01/03/2022 a 03/03/2022”
Leia-se:
 “Período: 01/02/2022 a 03/02/2022”
Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 775619

.

.

diÁria
.

Portaria 284/2022 - da,21/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor Marcio NEiVa coElHo, matrícu-
la 5895976, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo JUrÍdico aoS adolEScEN-
TES cUSTodiadoS EM UNidadE SocioEdUcaTiVa - UaSE aNaNiNdEUa 
i - cJaM. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, período 03/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 776025
Portaria 283/2022 - da,21/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à defensora aNNa iZaBEl E SilVa SaN-
ToS, matrícula 55589181, objetivo rEaliZar ViSiTa carcErária rEa-
liZada Na cENTral dE TriaGEM METroPoliTaNa iii - cTM iii. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de BElEM a SaNTa iZaBEl do Pará, período 24/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 776017
Portaria 282/2022 - da,21/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor raiMUNdo NoNaTo fErrEira 
JaNaU, matrícula 32052151, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dE-
fENSora PÚBlica EM ViSiTa carcErária rEaliZada Na cENTral dE 
TriaGEM METroPoliTaNa iii - cTM iii. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a SaNTa iZaBEl 
do Pará, período 24/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 776013
Portaria 281/2022 - da,21/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à Servidora Maria do PErPETUo Socor-
ro XaViEr doS SaNToS , matrícula 5147166/2, cargo aSSiSTENTE So-
cial, raiMUNdo NoNaTo fErrEira JaNaU, matrícula 32052151, cargo 
MoToriSTa, objetivo rEaliZar ViSiTa Na colÔNia PENal aGrÍcola 
dE SaNTa iZaBEl – cPaSi. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a SaNTa iZaBEl do Pará, 
período 25/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 776002

Portaria 029/2022 - da,18/02/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor fErNaNdo SaVariZ fErrari, ma-
trícula 5957716, objetivo Para aTENdEr a PoPUlaÇÃo. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaUaPE-
BaS a Eldorado doS caraJáS, período 17/01/2022 a 18/01/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775474
Portaria 044/2022 - da,22/02/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor rodriGo cErQUEira dE Mi-
raNda, matrícula 55588725-1, objetivo rEaliZar iTiNEraNcia. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de MaraBá a iTUPiraNGa, período 17/01/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775480
Portaria 043/2022 - da,22/02/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) à defensora da-
NiEla MarTiNS MacHado, matrícula 57188107, objetivo rEaliZar ViSi-
TaS dE aTENdiMENTo JUrÍdico aoS JoVENS cUSTodiadoS NaS UaSES 
aNaNiNdEUa i E ii (cJM/ciJaM). Servidores carla laKiSS iGNacio, 
matrícula 54191154, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBlica a, JoSE 
Maria doS SaNToS lEiTE, matrícula 57211801, cargo MoToriSTa, ob-
jetivo rEaliZar aTENdiMENTo TÉcNico Para SUPorTE À dP QUE rE-
aliZará aTENdiMENTo JUrÍdico. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, 
período 18/01/2022. 19/01/2022 e 20/01/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775478
Portaria 185/2022 - da,17/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor claUdiVaN BarroS doS 
rEiS, matrícula 20463, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar TraNSPor-
TE dE ProcESSoS JUdiciaiS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolu-
ção cSdP 266/2021, para deslocar-se de MaraBá a SÃo doMiNGoS do 
araGUaia, período 21/01/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775429
Portaria 163/2022 - da,16/03/2022. 
conceder 3 + 1\2, diária(s) à defensora aNdrEia MacEdo BarrETo, ma-
trícula 5895996-1, objetivo rEaliZaÇÃo dE aUdiÊNciaS. fundamento le-
gal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de caS-
TaNHal a PorTEl, período 31/01/2022 a 03/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775555
Portaria 239/2022 - da,20/03/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor PaUlo HENriQUE oliVEira doS 
SaNToS, matrícula 5899743-1, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir 
dEfENSor PÚBlico dioGo MarcEll SilVa NaSciMENTo ElUaN. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de ParaGoMiNaS a UliaNÓPoliS, período 03/02/2022 a 04/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775548
Portaria Nº 162/2022 - da BeLÉM, 16/03/2022.
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, 
no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020. considerando a Solicitação 
de diária nº 2022/156979 de 08/02/2022.
rESolVE:
conceder diárias ao servidor abaixo relacionado, tendo como fundamento 
legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemen-
to de despesa 339014. 

NoMe FUNcao
Matri-
cULa

cPF
Lota-
ÇÃo

oBJetiVo ProGraMÁtica

MaUro BarBo-
Sa dE liMa

aUX. dE 
dEfENSo-

ria
3255158/1

227.948.592-
34

Bal-
cÃo dE 
dirEi-
ToS

ParTiciPar 
dE aÇÃo dE 

cidadaNia EM 
cUMPriMENTo 

do PPa.

03.091.1492.8730

Para deslocar-se aos municípios abaixo relacionados: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

BElÉM caMETá (VilaS), MocaJUBa E BaiÃo. 10/02 a 04/03/2022 22 e 1/2

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 775531
Portaria 141/2022 - da,15/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor BrUNNo araNHa E Mara-
NHao, matrícula 5931561, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo ao PÚBli-
co. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de caPaNEMa a NoVa TiMBoTEUa, no período de 11/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775510
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Portaria 047/2022 - da,23/02/2022. 
conceder 22 + 1\2, diária(s) aos Servidores cliVEr rEiS BaraTa, matrícula 
54187789, cargo MoToriSTa, Eric coSTa MarTiNS, matrícula 57207074, 
cargo MoToriSTa, objetivo aPoio aS aÇÕES do BalcÃo dE dirEiToS EM 
cUMPriMENTo do PPa, NoS SEGUiNTES MUNicÍPioS JacUNdá, NoVa iPi-
XUNa, TailÂNdia, BrEU BraNco, TUcUrUÍ E NoVo rEParTiMENTo. fun-
damento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de BElEM a NoVa iPiXUNa, período 01/02/2022 a 23/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775501
Portaria 244/2022 - da,20/03/2022. 
conceder 3 + 1\2, diária(s) ao Servidor clEBEr PaiVa coElHo, matrícu-
la 57211712, cargo MoToriSTa, objetivo ENTrEGa dE EQUiPaMENToS 
(coMPUTadorES, ScaNNErS) E UNiforMES NaS rEGioNaiS. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de BElEM a TUcUrUÍ, período 17/02/2022 a 20/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775586
Portaria 245/2022 - da, 20/03/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) à Servidora Marcia criSTiNa PENHa, ma-
trícula 5941067, cargo SEcrETaria, objetivo aPoio Na rEliZaÇÃo dE 
ViSToria E lEVaNTaMENTo TEcNico No NoVo do PrEdio da SEdE da 
dEfENSoria dE iTaiTUBa . fundamento legal lei nº 5810/94 e resolu-
ção cSdP 266/2021, para deslocar-se de iTaiTUBa a SaNTarÉM, perío-
do 02/02/2022 a 03/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775598
Portaria 242/2022 - da,20/03/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor PaUlo HENriQUE oliVEira doS 
SaNToS, matrícula 5899743-1, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir 
dEfENSor PÚBlico dioGo MarcEll SilVa NaSciMENTo ElUaN. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de ParaGoMiNaS a UliaNÓPoliS, período 24/02/2022 a 25/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775578
Portaria 243/2022 - da,20/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor ValdiNEi carValHo dE aViZ, 
matrícula 57211726, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfEN-
Sor PÚBlico BrUNNo araNHa E MaraNHÃo. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de caPaNEMa a 
TracUaTEUa, período 22/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775583
Portaria 240/2022 - da,20/03/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor PaUlo HENriQUE oliVEira doS 
SaNToS, matrícula 5899743-1, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir 
dEfENSor PÚBlico dioGo MarcEll SilVa NaSciMENTo ElUaN. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de ParaGoMiNaS a UliaNÓPoliS, período 10/02/2022 a 11/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775572
Portaria 241/2022 - da,20/03/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor PaUlo HENriQUE oliVEira doS 
SaNToS, matrícula 5899743-1, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir 
dEfENSor PÚBlico dioGo MarcEll SilVa NaSciMENTo ElUaN. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de ParaGoMiNaS a UliaNÓPoliS, período 17/02/2022 a 18/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775575
Portaria 268/2022 - da,21/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) à Servidora THaiS dEl-
MUTT cUNHa, matrícula 5950974, cargo SEcrETaria, objetivo rEaliZar aTo 
adMiNiSTraTiVo E ParTiciPar do BalcÃo dE dirEiToS. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de SÃo GEraldo 
do araGUaia a PiÇarra, período 01/02/2022, 01/03/2022, 02/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775881
Portaria 269/2022 - da,21/03/2022. 
conceder 1 + 1\2, 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor ValdEMi SoarES dE 
oliVEira, matrícula 57213154, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir 
dEfENSora PÚBlica aNdrEia MacEdo BarrETo. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de caSTaNHal 
a acará, período 16/02/2022 a 17/02/2022, 23/03/2022 a 24/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775884
Portaria 270/2022 - da,21/03/2022. 
conceder 1 + 1\2, 4 + 1\2, 4 + 1\2, diária(s) ao defensor Márcio da 
SilVa crUZ, matrícula 55588733, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. fun-
damento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-
se de BElEM a ViGia, período 03/03/2022 a 04/03/2022, 14/03/2022 a 
18/03/2022, 28/03/2022 a 01/04/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775898

Portaria 271/2022 - da, 21/03/2022. 
conceder 4 + 1\2, 4 + 1\2, diária(s) ao defensor Márcio da SilVa crUZ, 
matrícula 55588733, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM 
a MoJU, período 07/03/2022 a 11/03/2022, 21/03/2022 a 25/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775923
Portaria 272/2022 - da,21/03/2022. 
conceder 1 + 1\2, 4 + 1\2, 4 + 1\2, diária(s) ao Servidor EVaNdro SilVa 
MaToS, matrícula 57201686, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfEN-
Sor Márcio da SilVa crUZ. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a ViGia, período 03/03/2022 a 
04/03/2022, 14/03/2022 a 18/03/2022, 28/03/2022 a 01/04/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775937
Portaria 273/2022 - da,21/03/2022. 
conceder 4 + 1\2, 4 + 1\2, diária(s) ao Servidor EVaNdro SilVa MaToS, 
matrícula 57201686, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSor 
Márcio da SilVa crUZ. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a MoJU, período 07/03/2022 
a 11/03/2022, 21/03/2022 a 25/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775949
Portaria 277/2022 - da,21/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor MaXiMiaNo SoUTo aMado NETo, matrí-
cula 55585587, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir SErVidor EM diliGÊNciaS 
E ENTrEGa dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS JUNTo ÀS dEfENSoriaS ViNcUladaS 
À dirEToria METroPoliTaNa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de BElEM a MariTUBa, período 15/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775972
Portaria 276/2022 - da,21/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor MilToN cESar 
MiraNda dUarTE, matrícula 7022691, cargo MoToriSTa, objetivo coN-
dUZir SErVidor EM diliGÊNciaS E ENTrEGa dE MaTEriaiS E EQUiPa-
MENToS JUNTo ÀS dEfENSoriaS ViNcUladaS À dirEToria METroPo-
liTaNa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElEM a SaNTa iZaBEl do Pará, MoSQUEiro, perí-
odo 08/02/2022, 22/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775966
Portaria 274/2022 - da,21/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor raiMUNdo NoNaTo fErrEi-
ra JaNaU, matrícula 32052151, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir 
SErVidor EM diliGÊNciaS E ENTrEGa dE MaTEriaiS E EQUiPaMEN-
ToS JUNTo ÀS dEfENSoriaS ViNcUladaS À dirEToria METroPoliTa-
Na. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de BElEM a SaNTa iZaBEl do Pará, período 25/01/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775957
Portaria 275/2022 - da,21/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor aNSElMo carloS NoGUEira MoNTEiro, 
matrícula 54194024, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir SErVidor EM diliGÊN-
ciaS E ENTrEGa dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS JUNTo ÀS dEfENSoriaS ViNcU-
ladaS À dirEToria METroPoliTaNa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a MoSQUEiro, período 01/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775960
Portaria 278/2022 - da,21/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à defensora aNNa iZaBEl E SilVa SaN-
ToS, matrícula 55589181, objetivo rEaliZar PalESTra do ProJETo 
“rEMiÇÃo PEla lEiTUra” No cENTro dE rEcUPEraÇÃo dE caSTa-
NHal. fundamento 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: 775979
Portaria 279/2022 - da,21/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à defensora UrSUla diNi MaScarENHaS, 
matrícula 57231661-1, objetivo rEaliZar ViSiTa carcErária No cEN-
Tro dE rEEdUcaÇÃo fEMiNiNo dE aNaNiNdEUa - crf. fundamento le-
gal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BE-
lEM a aNaNiNdEUa, período 09/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775984
Portaria 280/2022 - da,21/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor raiMUNdo NoNaTo fErrEira Ja-
NaU, matrícula 32052151, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSo-
ra PÚBlica EM ViSiTa carcErária No cENTro dE rEEdUcaÇÃo fEMiNiNo 
dE aNaNiNdEUa - crf. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, período 09/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775995
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Portaria 246/2022 - da, 20/03/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) ao Servidor aNTÔNio aUGUSTo SoarES dE 
oliVEira, matrícula 57201147, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBli-
ca a, objetivo rEliZaÇÃo dE ViSToria E lEVaNTaMENTo TEcNico do 
NoVo PrEdio da SEdE da dEfENSoria dE iTaiTUBa. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a 
iTaiTUBa, período 01/02/2022 a 03/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775637
Portaria 253/2022 - da,20/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor rilKEr MiKEl-
SoN dE oliVEira ViaNa, matrícula 5895993, objetivo rEaliZar iTiNE-
rÂNcia. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de MaraBá a SÃo doMiNGoS do araGUaia, perío-
do 23/03/2022, 30/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775681
Portaria 254/2022 - da,20/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor rodriGo cEr-
QUEira dE MiraNda, matrícula 55588725-1, objetivo rEaliZar iTiNErÂN-
cia. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para des-
locar-se de MaraBá a iTUPiraNGa, período 24/01/2022, 25/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775682
Portaria 251/2022 - da,20/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor aNdErSoN araÚJo dE ME-
dEiroS, matrícula 5957711, objetivo rEaliZar MUTirÃo carcErário 
No cENTro dE rEcUPEraÇÃo MaScUliNo dE ViTÓria do XiNGU. fun-
damento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-
se de alTaMira a ViTÓria do XiNGU, período 03/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775678
Portaria 252/2022 - da,20/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor aNdErSoN araÚJo dE ME-
dEiroS, matrícula 5957711, objetivo rEaliZar aTENdiMENToS. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de alTaMira a ViTÓria do XiNGU, período 14/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775679
Portaria 250/2022 - da,20/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à defensora Bia alBUQUErQUE TiradEN-
TES, matrícula 5935442, objetivo ParTiciPar dE aUdiÊNcia aGrária. fun-
damento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de alTaMira a SENador JoSÉ PorfÍrio, período 08/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775674
Portaria 249/2022 - da,20/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor lUiS MarcElo MacEdo dE 
SoUZa, matrícula 5938970, objetivo ParTiciPar dE rEUNiÃo coM o 
PrEfEiTo. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de MaraBá a roNdoN do Pará, período 25/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775672
Portaria 247/2022 - da,20/03/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) ao Servidor MarcElo fraNÇa MENdES, 
matrícula 57234558/1, cargo MoToriSTa, objetivo aPoio MEcÂNico 
Para o carro oficial QUE foi rEaliZar a PrEcUrSÃo da rEGioNal 
araGUaia oBJETiVaNdo aÇÃo dE cidadaNia do Balcao dE dirEi-
ToS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de BElEM a MaraBá, período 04/02/2022 a 06/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775668
Portaria 248/2022 - da,20/03/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) ao defensor BrUNNo araNHa E MaraNHao, 
matrícula 5931561, objetivo ParTiciPar do BalcÃo dE dirEiToS. fun-
damento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-
se de caPaNEMa a BraGaNÇa, período 17/02/2022 a 19/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775669
Portaria 266/2022 - da,21/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 
1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) 
ao Servidor claUdiVaN BarroS doS rEiS, matrícula 20463, cargo Mo-
ToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSor PÚBlico rilKEr MiKElSoN 
dE oliVEira ViaNa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de MaraBá a SÃo doMiNGoS do araGUaia, 
período 02/02/2022, 07/03/2022, 09/02/2022, 09/03/2022, 16/02/2022, 
16/03/2022, 23/02/2022, 23/03/2022, 26/01/2022, 30/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775751

Portaria 267/2022 - da,21/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 
1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) à Servidora SilVaNa dE carValHo 
fErrEira, matrícula 9130, cargo aUXiliar adMiNiSTraTiVo, objetivo aUXiliar 
dEfENSor PÚBlico rilKEr MiKElSoN dE oliVEira ViaNa. fundamento le-
gal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de MaraBá a 
SÃo doMiNGoS do araGUaia, período 02/02/2022, 07/03/2022, 09/02/2022, 
09/03/2022, 16/03/2022, 23/02/2022, 23/03/2022, 26/01/2022, 30/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775754
Portaria 263/2022 - da,20/03/2022. 
conceder 4 + 1\2, diária(s) ao defensor KElViN BrENo roWE rodri-
GUES, matrícula 5957724, objetivo iTiNErÂNcia Na dEfENSoria dE MEl-
GaÇo. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de BrEVES a MElGaÇo, período 14/03/2022 a 18/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775740
Portaria 264/2022 - da,20/03/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor claUdiVaN BarroS doS rEiS, 
matrícula 20463, cargo MoToriSTa, objetivo TraNSPorTar MaTEriaiS 
dE EXPEdiENTE. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de MaraBá a BElEM, período 13/02/2022 a 
14/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775742
Portaria 265/2022 - da,21/03/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor claUdiVaN BarroS doS rEiS, ma-
trícula 20463, cargo MoToriSTa, objetivo lEVar carro oficial Para Ma-
NUTENÇÃo. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de MaraBá a BElEM, período 21/02/2022 a 22/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775745
Portaria 261/2022 - da,20/03/2022. 
conceder 4 + 1\2, diária(s) ao defensor BrUNo fariaS liMa, matrícu-
la 5931569, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaUaPEBaS 
a cUrioNÓPoliS, período 21/03/2022 a 25/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775732
Portaria 257/2022 - da,20/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 
(MEia), diária(s) ao Servidor claUdiVaN BarroS doS rEiS, matrícula 20463, 
cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSor PÚBlico lUiS MarcElo Ma-
cEdo dE SoUZa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de MaraBá a roNdoN do Pará, período 03/02/2022, 
10/02/2022, 17/02/2022, 20/01/2022, 24/02/2022, 27/01/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775705
Portaria 256/2022 - da,20/03/2022. 
conceder 1 + 1\2, 1 + 1\2, diária(s) à defensora aNdrEia MacEdo 
BarrETo, matrícula 5895996-1, objetivo ParTiciPar dE aÇÃo da oU-
Vidoria E rEaliZar aTENdiMENToS. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de caSTaNHal a acará, 
período 16/02/2022 a 17/02/2022, 23/02/2022 a 24/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775700
Portaria 255/2022 - da,20/03/2022. 
conceder 2 + 1\2, 3 + 1\2, 3 + 1\2, diária(s) ao defensor roGErio SiQUEi-
ra doS SaNToS, matrícula 55589169-1, objetivo rEaliZar aTENdiMEN-
ToS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de MaraBá a SaNTaNa do araGUaia, período 14/02/2022 a 
16/02/2022, 21/02/2022 a 24/02/2022, 25/01/2022 a 28/01/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775697
Portaria 259/2022 - da,20/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores aNTÔNio aUGUSTo Soa-
rES dE oliVEira, matrícula 57201147, cargo aNaliSTa dE dEfENSo-
ria PÚBlica a, HidElfraN oliVEira alVES, matrícula 57201688, cargo 
MoToriSTa, objetivo rEaliZar ViSToria TÉcNica E fiScaliZaÇÃo dE 
oBra No NoVo PrÉdio da dEfENSoria dE caSTaNHal. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BE-
lEM a caSTaNHal, período 24/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775714
Portaria 258/2022 - da,20/03/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) ao defensor fErNaNdo SaVariZ fErrari, 
matrícula 5957716, objetivo aTENdEr a PoPUlaÇÃo, BEM coMo Para 
rEaliZar JÚri No dia 18/03/2022. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaUaPEBaS a Eldora-
do doS caraJáS, período 16/03/2022 a 18/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775711



110  diário oficial Nº 34.905 Quinta-feira, 24 DE MARÇO DE 2022

Portaria 260/2022 - da,20/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores SidNEY alMEida doS 
SaNToS, matrícula 57212384, cargo TÉcNico dE dEfENSoria PÚBlica 
a, liNdoMar PErEira da SilVa, matrícula 57201685, cargo MoToriSTa, 
objetivo rEaliZar ViSToria TÉcNica NaS iNSTalaÇÕES ElÉTricaS do 
PrÉdio do NÚclEo criMiNal dE aNaNiNdEUa. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a aNa-
NiNdEUa, período 24/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775721
..

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 135/2022-GGP-dPG, de 22 de MarÇo de 2022. 
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições 
conferidas pelo artigo 8°, inciso Viii, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2021/1426461. rESolVE: 
iNTErroMPEr, a contar de 17/12/2021, o gozo de férias da defensora 
Pública, aNa claUdia da SilVa caBral; id. funcional: 5895983/ 1, 
referente ao aquisitivo (2019/2020), concedida por meio da PorTaria 
nº 545/21-GGP-dPG, de 27/09/2021; publicada no doe nº 34.717, 
30/09/2021; com gozo no período de 29/11/2021 a 28/12/2021 – 30 dias. 
ficando os 12 (doze) dias, remanescentes da interrupção, para usufruto no 
intervalo de 04/07/2022 a 15/07/2022 – 12 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 775425
Portaria Nº 136/2022-GGP-dGP, de 22 de MarÇo de 2022.  
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições 
conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de fevereiro de 
2006. considerando o Processo nº 2022/330763. rESolVE: TraNSfErir, 
o 2º período de gozo de férias regulamentares, fracionada, referente ao 
aquisitivo (2020/2021), da Servidora Pública lUcilENE PaiVa da coSTa; id. 
funcional: 57208949/ 2, concedida por meio da PorTaria 641/21-GGP-dPG, 
de 29/11/2021; publicada no doe nº 34.783, de 02/12/2021; com gozo nos 
intervalos de 10/01/2022 a 24/01/2022 – 15 dias e 04/07/2022 a 18/07/2022 
– 15 dias. ficando agora remanejado o 2º período do gozo para usufruto no 
intervalo de 25/10/2022 a 08/11/2022 – 15 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 775426
..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato - 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 019/2018/tJPa.
contratante: Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPa, cNPJ 
04.567.897/0001-90.
Contratada: ADIBENS – Administração e Incorporação de Bens Imóveis 
ltda., cNPJ 06.105.070/0001-90.
Objeto do Contrato: Locação de imóvel situado na Rodovia BR 316, KM 6,5, 
bairro Levilândia, município de Ananindeua, Estado do Pará.
origem: dispensa de licitação n° 003/2018/TJPa.
objeto do aditivo:  prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) me-
ses, reajuste do valor do contrato, bem como, mudança do índice de reajuste.
início da Vigência: 22/03/2022. Término da Vigência: 21/03/2023.
reajuste: 10% (dez por cento).
Valor mensal reajustado: r$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais).
Valor global reajustado: r$ 792.000,00 (setecentos e noventa e dois mil reais).
dotação orçamentária: Programas de Trabalho 02.122.1421.8195 e 
02.122.1421.8670; Elemento de despesa: 339039; fontes do recurso: 
0101 e 0118.
Novo índice de reajuste: Índice Nacional de Preços ao consumidor amplo – iPca.
data da assinatura: 21/03/2022. foro: Belém/Pa.
responsável pela assinatura: débora Moraes Gomes – Secretária de ad-
ministração.
ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário de 
Planejamento e finanças.

Protocolo: 775570
eXtrato - 12º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 008/2020/tJPa.
contratante: Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPa, cNPJ 
04.567.897/0001-90.
contratada: liderança limpeza e conservação ltda., cNPJ 
00.482.840/0001-38.
objeto do contrato: contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de limpeza, conservação e higienização, copeiragem e apoio de 
encarregados nos prédios do TJPa, com fornecimento de uniformes, ma-

teriais e emprego de equipamentos necessários a execução dos serviços.
origem: Pregão Eletrônico n° 044/TJPa/2019.
objeto do aditivo: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) 
meses e inclusão de cláusula de rescisão antecipada.
início da Vigência: 02/04/2022. Término da Vigência: 01/04/2023.
Valor mensal reajustado: r$ 834.273,83 (oitocentos e trinta e quatro mil, 
duzentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos).
Valor global reajustado: r$ 10.011.285,96 (dez milhões e onze mil, duzen-
tos e oitenta e cinco reais, e noventa e seis centavos).
dotação orçamentária: Programas de Trabalho 02.122.1421.8193, 
02.122.1421.8194 e 02.122.1421.8195; Elemento de despesa: 339037; 
fontes do recurso: 0101 e 0118.
data da assinatura: 21/03/2022. foro: Belém/Pa.
responsável pela assinatura: débora Moraes Gomes – Secretária de administração.
ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário de 
Planejamento e finanças.

Protocolo: 775622

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato - 2º terMo aditiVo ao acordo de cooPeraÇÃo 
tÉcNica Nº. 031/2016/tJPa.
Partícipes: Tribunal de Justiça do Estado do Pará e Município de Medicilândia.
objeto do acordo: cessão de servidores para realização de ações conjuntas 
voltadas ao desenvolvimento das atividades necessárias a modernização 
da Justiça.
objeto do aditivo: prorrogação do prazo de vigência por mais 03 (três) anos.
início da Vigência: 29/07/2022. Término da Vigência: 28/07/2025.
data da assinatura: 11/03/2022.
responsável pela assinatura: desembargadora célia regina de lima Pi-
nheiro – Presidente do TJPa.

Protocolo: 775513
eXtrato - 1º terMo aditiVo ao acordo de cooPeraÇÃo 
tÉcNica Nº. 010/2019/tJPa.
Partícipes: Tribunal de Justiça do Estado do Pará e Município de Óbidos.
objeto do acordo: cessão de servidores para realização de ações conjuntas vol-
tadas ao desenvolvimento das atividades necessárias a modernização da Justiça.
objeto do aditivo: prorrogação do prazo de vigência por mais 03 (três) anos.
início da vigência: 20/03/2022. Término da vigência: 19/03/2025.
data da assinatura: 11/03/2022.
responsável pela assinatura: desembargadora célia regina de lima Pi-
nheiro – Presidente do TJPa.

Protocolo: 775529
eXtrato - 2º terMo aditiVo ao acordo de cooPeraÇÃo tÉc-
Nica Nº. 009/2018/tJPa.
Partícipes: Tribunal de Justiça do Estado do Pará e Município de Marabá.
objeto do acordo: parceria entre o TJPa e o Município de Marabá, através 
da Secretaria Municipal de Educação de Marabá, com objetivo de garantir 
a implementação do “Projeto Judiciário na Escola: unindo esforços no en-
frentamento da violência doméstica e familiar contra mulher”.
objeto do aditivo: prorrogação do prazo de vigência por mais 24 (vinte e quatro) meses.
início da vigência: 06/03/2022. Término da vigência: 05/03/2024.
data da assinatura: 04/03/2022.
responsável pela assinatura: desembargadora célia regina de lima Pi-
nheiro – Presidente do TJPa.

Protocolo: 775640

.

.

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 38.271, de 22 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 nº 272/2022 da comissão Permanente de ava-
liação de desempenho, anexo ao Expediente nº 004371/2022;
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.
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Matrí-
cula

Nome

eNQUadraMeNto atUaL ProGressÃo HoriZoNtaL

a contar de:cargo atual cl Nv
cargo enqua-
dramento

cl Nv

0100337
JoSÉ raiMUNdo 
dE oliVEira

agente auxiliar 
de Serviços Gerais- 

TcE-c0-301
d 02

agente auxiliar 
de Serviços Gerais- 

TcE-c0-301
d 03 08/03/2022

Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 775761
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 38.277, de 22 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 os termos da licença Médica do TcE nº 265/2022, de 07-
03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004398/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor MiGUEl raiMUNdo dE carValHo coSTa, agente 
auxiliar de Serviços Gerais, matrícula nº 0100370, 15 (quinze) dias de 
licença em prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 
da lei nº 5.810/94, no período de 22-02 a 08-03-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 775769
.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 38.273, de 22 de MarÇo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Expediente nº 005008/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora Hilda da foNSEca dUarTE caETaNo, assessor 
de Planejamento NS-01, matrícula nº 0101350, para exercer em substi-
tuição o cargo em comissão de Secretária de Planejamento e Gestão Es-
tratégica NS-03, durante o impedimento da titular, liliaN roSE BiTar 
TaNdaYa BENdaHaN, no período de 11 a 25-07-2022
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 775423
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: Pregão eletrônico
Número: 01/2022.
objeto: aquisição de 04 (quatro) veículos tipo “passeio” e utilitário, para 
atender as necessidades da Frota Própria de Veículos do Tribunal de Con-
tas do Estado do Pará, conforme condições, especificações, quantidades, 
características e prazos constantes no Edital
 Entrega do Edital: o Edital será fornecido pela internet, através dos por-
tais do BaNco do BraSil, www.licitacoes-e.com.br, e do TriBUNal dE 
coNTaS do ESTado do Pará, www.tce.pa.gov.br.
observação: Qualquer pedido de esclarecimento, em relação a eventuais 
dúvidas na interpretação do Edital e seus anexos, deverá ser encaminhado 
à Pregoeira, exclusivamente por meio eletrônico, via e-mail: renata.piquei-
ra@tce.pa.gov.br, nos termos do item 16 do instrumento convocatório.
responsável pelo certame: renata Piqueira de andrade Soares.
local de abertura: Site do Banco do Brasil: http://www.licitacoes-e.com.br
Hora/dia de recebimento das Propostas e documentos de Habilitação: até 
as 08 horas (horário oficial de Brasília-DF), do dia 06 de abril de 2022.
Hora/Dia da Sessão Pública: 10 horas (horário oficial de Brasília-DF), do 
dia 06 de abril de 2022.
ordenador: Maria de lourdes lima de oliveira – Presidente do TcE/Pa.

Protocolo: 775421
..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1301/2022-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 cic-
cio para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Gedoc nº 131060/2021, 
cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços 
continuados de limpeza e conservação, com fornecimento de mão de obra 
uniformizada, material de limpeza e equipamentos nos imóveis do Ministé-
rio Público do Estado do Pará, de acordo com o disposto no art. 3º, iV, da 
lei federal nº 10.520, de 17/7/2002, art. 5º, ii, e 7º, da lei Estadual nº 

6.474, de 6/8/2002, e arts. 13º, i, e 16, ii, do decreto Estadual 534, de 
05/02/2020, 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 a servidora 
GorETH rocHa BorBa coSTa e, no seu impedimento, cÉlia Maria dE 
MoUra BriTo, 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), 22 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 775417

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 1303/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando os termos do e-mail datado de 21/3/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar a Procuradora de Justiça lEila Maria MarQUES dE MoraES 
para exercer a função de Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Téc-
nico-administrativa, durante o afastamento da titular, UBiraGilda SilVa 
PiMENTEl, no período de 22 a 26/3/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 22 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 775418

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: Pregão eletrônico nº 011/2022-MP/Pa
Número do Processo: 123626/2021-sGJ-ta
objeto: aquisição de computadores do Tipo Servidor de rede em formato Torre
critério de Julgamento: Menor preço por item
Tipo de licitação: Menor Preço
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br e no Portal 
da Transparência no site www.mppa.mp.br
observação: UaSG - 925980.
responsável pelo certame: andréa Mara ciccio
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 07/04/2022
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
orçamento:
Classificação: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e Defesa do Direitos 
constitucionais
Elemento: 4490-52 – Equipamentos e Materiais Permanentes
fonte: 0101 – recursos ordinários e 0301 – recursos ordinários
ordenador responsável: dr cesar Bechara Nader Mattar Junior

Protocolo: 774240

.

.

aPostiLaMeNto
.

Núm. do contrato: 037/2022-MP/Pa
Núm. do apostilamento: 001
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa SofTPlaN Pla-
NEJaMENTo E SiSTEMaS lTda (cNPJ Nº 82.845.322/0001-04).
data de assinatura: 23/03/2022.
objeto do contrato: aquisição do licenciamento permanente do sistema 
SaJ MP (Sistema de automação da Justiça para Ministérios Públicos).
objeto da apostila:  alteração do Elemento de despesa dos recursos financeiros.
ordenador responsável: dr. cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior, Pro-
curador-Geral de Justiça.

Protocolo: 775747

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1270/2022-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 112917/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Maria JoSE ViEira dE carValHo cUNHa
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.405
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
DESTINO(S): Vitória/ES
PErÍodo(S): 25/04/2022 - 29/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Partici-
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par, na qualidade de coordenadora auxiliar do centro de apoio operacional 
do Meio ambiente, do “XX congresso Brasileiro do Ministério Público de 
Meio Ambiente”, que será realizado em Vitória/ES.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1271/2022-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 113837/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Mario lUciaNo dE BarroS fiMa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor da corrEGEdoria-GEral - MP.cPcP-102.05
MaTrÍcUla: 999.2855
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): fortaleza/cE
PErÍodo(S): 22/03/2022 - 26/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar o corregedor-
Geral do MPPa na “125ª reunião do conselho Nacional dos corregedores-
Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, bem como no “XXiV 
congresso Nacional do Ministério Público”.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1275/2022-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 113729/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: oZilEa SoUZa coSTa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.884
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Nova ipixuna/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 28/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Visita e inspeção em abrigo - realizar inspeção ao espaço de 
acolhimento a crianças e adolescente do município de Nova ipixuna/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 21 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1276/2022-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 113721/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: WalTEr JErfESoN fErNaNdES fErrEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3292
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 , 21 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1277/2022-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 113688/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ViViaNE loBaTo SoBral
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.821
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 05/04/2022 - 09/04/2022

QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - assessorar o corregedor-Geral 
na realização de correição ordinária na região administrativa Sudeste iii 
(Tucuruí, Breu Branco, Goianésia do Pará, Novo repartimento e Pacajá).
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 21 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1278/2022-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 113687/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUZiaNa BaraTa daNTaS
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.831
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 05/04/2022 - 09/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - assessorar o corregedor-Geral 
na realização de correição ordinária na região administrativa Sudeste iii 
(Tucuruí, Breu Branco, Goianésia do Pará, Novo repartimento e Pacajá).
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 21 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1279/2022-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 113677/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SHirlEY Socorro MacHado GoiS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.2860
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: altamira - Pa
DESTINO(S): Medicilândia/PA
PErÍodo(S): 08/04/2022 - 08/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: conferencia/Exposição - Participar, na qualidade de pales-
trante, do “Projeto Vítimas” no município de Medicilândia/PA.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 21 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1280/2022-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 113665/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Graca do Socorro SilVa BriTo
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.2778
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: altamira - Pa
DESTINO(S): Medicilândia/PA
PErÍodo(S): 08/04/2022 - 08/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: conferencia/Exposição - Participar, na qualidade de pales-
trante, do “Projeto Vítimas” no município de Medicilândia/PA.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 21 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1281/2022-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 113647/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: VicTor TiaGo BrUNETTa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3317
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
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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 , 21 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1282/2022-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 113619/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE ilToN liMa MorEira JUNior
CARGO/FUNÇÃO: 1o Promotor de Justiça de Tailândia
MaTrÍcUla: 999.2320
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
ORIGEM: Tailândia - PA
dESTiNo(S): Belém/Pa, fortaleza/cE
PErÍodo(S): 23/03/2022 - 27/03/2022
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 , 21 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1283/2022-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 113605/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: clEidiSSoN roBSoN da SilVa TEiXEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3280
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 02/04/2022 - 10/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 e 1/2 (oito e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança dos Membros deste 
Parquet durante a correição ordinária e demais atividades na ra Sudeste 
iii (Tucurui, Breu Branco, Goianésia do Pará, Novo repartimento e Pacajá)
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 21 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1284/2022-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 113603/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: iSMaYlE doS SaNToS GaMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3233
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 02/04/2022 - 10/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 e 1/2 (oito e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança dos Membros deste 
Parquet durante a correição ordinária e demais atividades na ra Sudeste 
iii (Tucurui, Breu Branco, Goianésia do Pará, Novo repartimento e Pacajá)
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 21 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1288/2022-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 113602/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNGlE d aNGElES foNSEca liMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2945
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.

oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 02/04/2022 - 10/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 e 1/2 (oito e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança dos Membros deste 
Parquet durante a correição ordinária e demais atividades na ra Sudeste 
iii (Tucurui, Breu Branco, Goianésia do Pará, Novo repartimento e Pacajá)
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 21 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1289/2022-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 113553/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GErSoN alBErTo dE fraNca
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de limoeiro do ajuru
MaTrÍcUla: 999.2695
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: limoeiro do ajuru - Pa
dESTiNo(S): fortaleza/cE
PErÍodo(S): 22/03/2022 - 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 , 21 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1290/2022-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 113441/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alTiNo raNiEri JUNior
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar ii - cPc-MP-GM ii
MaTrÍcUla: 999.3264
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): augusto corrêa/Pa
PErÍodo(S): 24/03/2022 - 25/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 21 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1291/2022-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 113383/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JUNiValdo da SilVa NoNaTo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-c-iii
MaTrÍcUla: 999.560
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Ponta de Pedras/Pa
PErÍodo(S): 24/03/2022 - 25/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Reparos em bens móveis/imóveis
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 21 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1292/2022-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 113247/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: criSPiM riBEiro dE alMEida filHo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1275
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, São Geraldo do araguaia/Pa, Goianésia do Pará/Pa



114  diário oficial Nº 34.905 Quinta-feira, 24 DE MARÇO DE 2022

PErÍodo(S): 26/03/2022 - 02/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Reparos em bens móveis/imóveis
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 21 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1293/2022-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 113244/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marco aUrElio liMa do NaSciMENTo
carGo/fUNÇÃo: 7o Promotor de Justiça criminal de Belém
MaTrÍcUla: 999.402
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): fortaleza/cE
PErÍodo(S): 22/03/2022 - 26/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 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 , 21 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1294/2022-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 113056/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Jairo Mororo aGUiar
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PEdaGoGo - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.2474
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Palestina do Pará/Pa
PErÍodo(S): 24/03/2022 - 24/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 21 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1295/2022-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 112824/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUlo SErGio NaSciMENTo caValEiro dE MacEdo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1836
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: aurora do Pará - 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: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
da oficina de pré-correição do projeto “Dinamizando a Orientação Funcio-
nal”, que será realizado na cidade de Paragominas/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 21 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1296/2022-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 112674/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcio lEal diaS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Marapanim
MaTrÍcUla: 999.1343
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Marapanim - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, fortaleza/cE
PErÍodo(S): 23/03/2022 - 26/03/2022
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 , 21 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1297/2022-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 113736/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SaMir TadEU MoraES daHaS JorGE
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de Execuções Penais, Penas e 
Medidas alternativas de Belém
MaTrÍcUla: 999.108
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 29/03/2022 - 02/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de sessão do Tribunal do Juri nos 
autos do Processo n.º 0005503- 51.2019.8.14.0040.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 21 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1304/2022-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 113902/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rafaEl alVES coElHo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2469
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 24/03/2022 - 25/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1305/2022-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 113822/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdiNEi GoNcalVES doS rEiS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.940
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
DESTINO(S): Moju/PA, Tailândia/PA, Tomé-Açu/PA, Mosqueiro/PA
PErÍodo(S): 30/03/2022 - 01/04/2022, 04/04/2022 - 04/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a PJ Ione Missae da Silva Nakamura até os municípios de Moju, Tailândia, 
Tomé-açú e Mosqueiro/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1306/2022-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 113767/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Kaio rodriGo aNaiSSi oliVEira SilVa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo BM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3409
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Ponta de Pedras/Pa
PErÍodo(S): 21/03/2022 - 23/03/2022



diário oficial Nº 34.905   115Quinta-feira, 24 DE MARÇO DE 2022

QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial a
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1307/2022-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 113751/2022 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): igarapé-açu/Pa, São caetano de odivelas/Pa
PErÍodo(S): 17/03/2022 - 18/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Edson Gomes de aguiar Silva até as PJ´s de igarapé-açú e São 
caetano de odivelas/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1308/2022-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 113789/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Maria lUciNEidE BarBoSa MoNTEiro
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.617
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 05/04/2022 - 05/04/2022, 07/04/2022 - 07/04/2022, 
12/04/2022 - 12/04/2022, 19/04/2022 - 19/04/2022, 26/04/2022 - 
26/04/2022, 28/04/2022 - 28/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
FINALIDADE: Elaboração de relatório psicosocial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1309/2022-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 113741/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXoN doS SaNToS GoMES
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.2098
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 03/04/2022 - 06/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião administrativa de 
cunho orientador, referente ao Projeto da corregedoria-Geral do Ministério 
Público do Estado do Pará, denominado “orientação aos Órgãos de Execu-
ção e otimização funcional” na região administrativa Sudoeste iii.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1310/2022-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 113649/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ricardo PErEira ValUar
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo BM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2251
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): irituia/Pa
PErÍodo(S): 14/03/2022 - 16/03/2022

QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme - Realizar a 
manutenção no vídeo porteiro da PJ de irituia/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1311/2022-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 113644/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: KrUcHEUSKY WErBESoN diNiZ alENcar
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2872
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): irituia/Pa
PErÍodo(S): 14/03/2022 - 16/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme - Realizar a 
manutenção no vídeo porteiro da PJ de irituia/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1312/2022-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 113599/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodriGo roSa dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iii
MaTrÍcUla: 999.2136
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, Eldorado dos carajás/Pa, canaã dos carajás/Pa
PErÍodo(S): 04/04/2022 - 09/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1313/2022-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 113591/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoEl carloS dE oliVEira aSSUNcao
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-i
MaTrÍcUla: 999.1526
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, Eldorado dos carajás/Pa, canaã dos carajás/Pa
PErÍodo(S): 04/04/2022 - 09/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1314/2022-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 113590/2022 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): canaã dos carajás/Pa
PErÍodo(S): 29/03/2022 - 30/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização de contrato - fiscalizar a execução do contrato 
nº 060/2021, referente à construção da nova PJ de canaã dos carajás/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 1315/2022-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 113579/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE GUilHErME da rocHa loBaTo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-V
MaTrÍcUla: 999.559
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): ourém/Pa, São Miguel do Guamá/Pa
PErÍodo(S): 21/03/2022 - 25/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor raimundo de Souza Mendonça filho até os municípios de ourém 
e São Miguel do GuamáPa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1316/2022-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 113506/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: dircEU SaNToS SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-i
MaTrÍcUla: 999.1490
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): Santana do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 31/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir a ser-
vidora Elcimar Barbosa dos Santos até o município de Santana do araguaia/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1317/2022-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 113505/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SaBriNa MaMEdE NaPolEao KalUME
carGo/fUNÇÃo: 7o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.1548
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Maracanã/Pa
PErÍodo(S): 02/02/2022 - 04/02/2022, 08/02/2022 - 08/02/2022, 10/02/2022 
- 10/02/2022, 15/02/2022 - 16/02/2022, 24/02/2022 - 24/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 (quatro) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1318/2022-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 113473/2022 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): Santana do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 31/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Visita e inspeção em abrigo - realizar inspeção ao espaço de aco-
lhimento a crianças e adolescente do município de Santana do araguaia/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1319/2022-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 110791/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JEfErSoN rodriGo PErEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3135
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: conceição do araguaia - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 10/03/2022 - 12/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião do efetivo militar 
de cada região administrativa na sede do MPPa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1320/2022-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 108839/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: arNaldo cElio da coSTa aZEVEdo
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de direitos Humanos, controle 
Externo da atividade Policial e do Tribunal de Juri de ananindeua
MaTrÍcUla: 999.454
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: ananindeua - 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 , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1321/2022-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 108131/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarilUcia SaNToS SalES
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de São francisco do Pará
MaTrÍcUla: 999.1464
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: São francisco do Pará - 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 , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1322/2022-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 114010/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JaNE clEidE SilVa SoUZa
carGo/fUNÇÃo: 10o Promotor de Justiça de Marabá
MaTrÍcUla: 999.1332
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
 oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): São Geraldo do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 22/03/2022 - 23/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 1323/2022-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 113975/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: odElio diViNo Garcia JUNior
CARGO/FUNÇÃO: Promotor de Justiça de Ourilândia do Norte
MaTrÍcUla: 999.2841
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
ORIGEM: Ourilândia do Norte - PA
dESTiNo(S): São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 24/03/2022 - 25/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1332/2022-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 113973/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ricardo PErEira ValUar
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo BM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2251
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): 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 , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1333/2022-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 113970/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNYllo PoMPEU colarES
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.1454
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 01/04/2022
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 , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1334/2022-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 113960/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEX MarTiNS aZUlaY
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3257
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 , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 11 de 
novembro de 2021

Portaria Nº 3829/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 134286/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra
carGo/fUNÇÃo: 8o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.1534
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): acará/Pa, Barcarena/Pa, São caetano de odivelas/Pa, Belém/Pa,
PErÍodo(S): 04/11/2021 - 04/11/2021, 11/11/2021 - 12/11/2021, 
19/11/2021 - 19/11/2021, 22/11/2021 - 24/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 (cinco) diaria(s)
fiNalidadE: audiência Judicial agrária
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 08 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 16 de 
novembro de 2021
Portaria Nº 3916/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 135315/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: adriaNa Maria PriMo dE carValHo
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de conceição do araguaia
MaTrÍcUla: 999.1733
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: conceição do araguaia - Pa
DESTINO(S): Vila Chapéu de Palha/PA, Distrito de Alacilância/PA, Vila São 
Jacinto/Pa, Vila Bradesco/Pa
PErÍodo(S): 29/11/2021 - 03/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Levantamento de informações - Realizar fiscalização perió-
dica de entidades que prestam serviços na área da educação, postos de 
saúde e escolas da zona rural do município de conceição do araguaia/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 10 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 18 de 
novembro de 2021
Portaria Nº 3940/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 135202/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdilMa SilVa SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-i
MaTrÍcUla: 999.3045
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: anapu - Pa
dESTiNo(S): Pacajá/Pa
PErÍodo(S): 16/11/2021 - 16/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 (meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - Prestar auxílio em mutirão 
que será realizado na PJ de Pacajá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 11 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 22 de 
novembro de 2021
Portaria Nº 3977/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 135642/2021 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): Novo repartimento/Pa
PErÍodo(S): 16/11/2021 - 16/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 (meia) diaria(s)
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fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 12 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 02 de 
dezembro de 2021
Portaria Nº 4170/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136662/2021 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): anapu/Pa
PErÍodo(S): 16/11/2021 - 18/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: audiência Judicial agrária - realizar vistoria no Projeto de 
assentamento Virola Jatoba, bem como realizar audiência agrária no mu-
nicípio de anapu/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 23 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 775561
Portaria Nº 1335/2022-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 113932/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEl MENEZES BarroS
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de Santa izabel do Pará
MaTrÍcUla: 999.1339
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santa izabel do Pará - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Santarém/Pa
PErÍodo(S): 04/04/2022 - 08/04/2022
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 , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1336/2022-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 113926/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
carGo/fUNÇÃo: corregedor-Geral do Ministério Público
MaTrÍcUla: 601.799
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 24/04/2022 - 30/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - realizar correição ordinária, orien-
tação funcional e realização de Escuta Social na região administrativa Sudes-
te IV (Parauapebas, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado dos Carajás)
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1337/2022-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 113922/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE Haroldo carNEiro MaToS
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.290
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa

dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 24/04/2022 - 30/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - assessorar o corregedor-Geral 
na realização de correição ordinária, orientação funcional e de Escuta So-
cial na região administrativa Sudeste iV (Parauapebas, canaã dos carajás, 
Curionópolis, Eldorado dos Carajás).
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1338/2022-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 113899/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS ViNiciUS rEiS doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aNaliSTa JUridico - aTE-a-iV
MaTrÍcUla: 999.2013
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 04/04/2022 - 09/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1339/2022-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 113864/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ElaiNE criSTiNa NaSciMENTo do NaSciMENTo
carGo/fUNÇÃo: cHEfE do SErVico dE docUMENTacao - MP.fG-3
MaTrÍcUla: 999.1467
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 03/04/2022 - 06/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar o corregedor Ge-
ral do MPPa na reunião administrativa de cunho orientador, referente ao Pro-
jeto da corregedoria-Geral do MPPa, denominado orientação aos Órgãos de 
Execução e otimização funcional na região administrativa Sudeste iii
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1340/2022-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 113760/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdVaN aNToNio dE SoUZa fErrEira
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-c-iV
MaTrÍcUla: 999.491
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 21/03/2022 - 21/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
FINALIDADE: Reparos em bens móveis/imóveis
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1341/2022-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 113759/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXaNdrE doS SaNToS coSTa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-i
MaTrÍcUla: 999.1659
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 21/03/2022 - 21/03/2022
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QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
FINALIDADE: Reparos em bens móveis/imóveis
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1342/2022-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 111958/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSEli do Socorro da SilVa PiNTo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2551
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): Santana do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 08/03/2022 - 10/03/2022
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 , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1343/2022-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 3432/2021-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 19/10/2021, protocolo 132503/2021, conforme abaixo relacionada:
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
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 27/10/2021 - 28/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 775564
Portaria Nº 1087/2022-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 111623/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HENriQUE KlaUTaU dE MENdoNca
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado
MaTrÍcUla: 999.1670
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São domingos do capim/Pa
PErÍodo(S): 16/03/2022 - 17/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização de contrato - fiscalizar o contrato n. 098/2021, 
referente a construção da nova PJ de São domingos do capim/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 1089/2022-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 4380/2021-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 17/12/2021, protocolo 138685/2021, conforme abaixo relacionada:
NoME: GErSoN alBErTo dE fraNca
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de limoeiro do ajuru
MaTrÍcUla: 999.2695
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: limoeiro do ajuru
dESTiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 13/12/2021 - 15/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 11 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1091/2022-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 107968/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: crYSTiNa MicHiKo TaKETa MoriKaWa
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de Parauapebas
MaTrÍcUla: 999.1695
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Parauapebas - Pa
dESTiNo(S): fortaleza/cE
PErÍodo(S): 22/03/2022 - 26/03/2022
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 1092/2022-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 4418/2021-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 17/12/2021, protocolo 138686/2021, conforme abaixo relacionada:
NoME: HUGo BErNard lEiTE da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3361
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém dESTiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 13/12/2021 - 15/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 11 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1093/2022-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 111842/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: WilSoN dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial
MaTrÍcUla: 999.2055
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: fiscalização/vistoria em obra
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 1120/2022-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 112581/2022 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): Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 21/03/2022 - 22/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Reparos em bens móveis/imóveis - Realizar serviços de ma-
nutenção de internet e computadores na PJ de Tomé-açú/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 1145/2022-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 112192/2022 conforme abaixo relacionado:
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NoME: aNdrESSa BiaNca MaToS GoMES
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE SEGUNda ENTrÂ
MaTrÍcUla: 999.2599
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Mãe do rio - 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 - Participar, conforme ofício circular n.º 
06/2022- CGMP, das Oficinas Pré-Correição do Projeto “Orientação aos Órgãos 
de Execução e otimização funcional” a ser realizada na PJ de Paragominas/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 1146/2022-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 112146/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adilSoN GoMES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-iii
MaTrÍcUla: 999.375
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 16/03/2022 - 16/03/2022, 18/03/2022 - 18/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor andre de oliveira Sobrinho 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
Portaria Nº 1147/2022-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 112078/2022 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): Ponta de Pedras/Pa
PErÍodo(S): 10/03/2022 - 12/03/2022
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
Portaria Nº 1148/2022-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 111986/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricSoN NaSciMENTo da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-iii
MaTrÍcUla: 999.1131
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
DESTINO(S): Ulianópolis/PA
PErÍodo(S): 21/03/2022 - 23/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Renato Miranda Braga até a PJ de Ulianópolis/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 1149/2022-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 111985/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTo MiraNda BraGa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV

MaTrÍcUla: 999.1837
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
DESTINO(S): Ulianópolis/PA
PErÍodo(S): 21/03/2022 - 23/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Reparos em bens móveis/imóveis - Realizar a instalação, manu-
tenção, configuração dos computadores e da impressora da PJ de Ulianópolis/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 1150/2022-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 111894/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: dEiSE Maria aNdradE ViaNa liNdolfo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1138
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Maracanã/Pa
PErÍodo(S): 10/03/2022 - 11/03/2022, 17/03/2022 - 18/03/2022, 
24/03/2022 - 25/03/2022, 29/03/2022 - 31/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Maracanã/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 1151/2022-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 111889/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: dEiSE Maria aNdradE ViaNa liNdolfo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1138
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Maracanã/Pa PErÍodo(S): 01/02/2022 - 03/02/2022, 
07/02/2022 - 08/02/2022, 17/02/2022 - 17/02/2022, 22/02/2022 - 
22/02/2022, 24/02/2022 - 25/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Maracanã/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 1152/2022-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 111643/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcoS ViNiciUS GUErra fErrEira
carGo/fUNÇÃo: cHEfE dE aPoio daS ProMoToriaS do iNTErior
MaTrÍcUla: 999.962
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): Melgaço/Pa
PErÍodo(S): 21/03/2022 - 25/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Melgaço/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 16 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1153/2022-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 112868/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: clEiToN ocTaVio roMao MariGliaNi
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3153
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
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n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 13/03/2022 - 15/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança dos Membros deste 
Parquet durante a correição ordinária, orientação funcional e devolutiva 
da Escuta Social de 2021, na região Nordeste iii (aurora do Pará, dom 
Elizeu, Ipixuna do Pará, Mãe do Rio, Paragominas, Ulianópolis e Tomé-açu).
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 16 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1154/2022-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 111479/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: THaiS rodriGUES crUZ ToMaZ
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Goianésia do Pará
MaTrÍcUla: 999.2752
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Goianésia do Pará - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, fortaleza/cE
PErÍodo(S): 23/03/2022 - 26/03/2022
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 , 16 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1155/2022-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 110946/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Maria JoSE ViEira dE carValHo cUNHa
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.405
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): ananindeua/Pa
PErÍodo(S): 03/03/2022 - 04/03/2022, 07/03/2022 - 11/03/2022, 
14/03/2022 - 14/03/2022, 17/03/2022 - 18/03/2022, 21/03/2022 - 
22/03/2022, 24/03/2022 - 25/03/2022, 28/03/2022 - 29/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 16 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1156/2022-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 110894/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricSoN NaSciMENTo da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-iii
MaTrÍcUla: 999.1131
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): augusto corrêa/Pa
PErÍodo(S): 09/03/2022 - 09/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor renato Miranda Braga até a PJ de augusto corrêa/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 1157/2022-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 110525/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JUliaNa caBral coUTiNHo aNdradE
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Gurupá
MaTrÍcUla: 999.2839
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006

oriGEM: Gurupá - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, fortaleza/cE
PErÍodo(S): 23/03/2022 - 26/03/2022
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 , 16 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1158/2022-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 109160/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JEroNiMo alVES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-i
MaTrÍcUla: 999.1634
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Breu Branco - Pa
dESTiNo(S): Goianésia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 03/03/2022 - 04/03/2022, 10/03/2022 - 11/03/2022, 
17/03/2022 - 18/03/2022, 24/03/2022 - 25/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 (quatro) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Goianésia do Pará/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 1159/2022-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 109143/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUcirENE Maia da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.336
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): alenquer/Pa
PErÍodo(S): 03/04/2022 - 08/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de alenquer/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 1160/2022-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 108792/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MoNica rEi MorEira frEirE
CARGO/FUNÇÃO: Coordenador CAO da Infância e Juventude
MaTrÍcUla: 999.407
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): fortaleza/cE
PErÍodo(S): 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 , 16 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1161/2022-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 108788/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUaNa BriTo fErNaNdES SilVa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE SEGUNda ENTrÂ
MaTrÍcUla: 999.2429
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
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oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): conceição do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 30/03/2022 - 30/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o Promotor de Justi-
ça em inspeção judicial na fazenda São Bento, localizada no município de 
conceição do araguaia/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 1162/2022-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 108763/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio MarcoS PaiVa SodrE
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-a-V
MaTrÍcUla: 999.914
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
DESTINO(S): Bragança/PA, Salinópolis/PA
PErÍodo(S): 07/03/2022 - 11/03/2022, 14/03/2022 - 18/03/2022, 
21/03/2022 - 25/03/2022, 28/03/2022 - 31/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 e 1/2 (nove e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Reparos em bens móveis/imóveis - Realizar serviços de lim-
peza e conservação nas dependências das PJ de Bragança e Salinópolis/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 1163/2022-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 108695/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MoNica criSTiNa GoNcalVES MElo da rocHa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Santo antônio do Tauá
MaTrÍcUla: 999.1679
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santo antônio do Tauá - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
 PErÍodo(S): 07/02/2022 - 07/02/2022, 09/02/2022 - 09/02/2022, 
14/02/2022 - 14/02/2022, 16/02/2022 - 16/02/2022, 21/02/2022 - 
21/02/2022, 23/02/2022 - 23/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) 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 1164/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias complementares, em virtude de haver sido autorizado desloca-
mento no âmbito do expediente nº 101563/2022, 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 João do araguaia/Pa, São domingos do araguaia/Pa, 
Brejo Grande do araguaia/Pa, Nova ipixuna/Pa, rondon do Pará/Pa
PErÍodo(S): 21/01/2022 - 04/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistoria técnica de 
Engenharia civil.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 16 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1165/2022-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 101154/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: cElSo GENTil PEdroSo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3136

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: Santarém - Pa
dESTiNo(S): Jacareacanga/Pa
PErÍodo(S): 15/01/2022 - 21/01/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis 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 1171/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias complementares, em virtude de haver sido autorizado desloca-
mento no âmbito do expediente nº 138627/2021, conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE VENiciUS fraNco dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-c-V
MaTrÍcUla: 999.291
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Soure/Pa
PErÍodo(S): 13/12/2021 - 17/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 16 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1172/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias complementares, em virtude de haver sido autorizado desloca-
mento no âmbito do expediente nº 138615/2021, conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS ViNiciUS rEiS doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aNaliSTa JUridico - aTE-a-iV
MaTrÍcUla: 999.2013
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Soure/Pa
PErÍodo(S): 13/12/2021 - 17/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 16 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1206/2022-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 112791/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEl liNHarES NaSciMENTo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE TErcEira ENTr
MaTrÍcUla: 999.3114
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: Mutirão - assessorar o PJ no mutirão que será realizado na 
PJ de Muaná/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 17 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1207/2022-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 112705/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alBElY MiraNda loBaTo TEiXEira
carGo/fUNÇÃo: coordenador de centro de apoio operacional ambiental 
(cao/ambiental)
MaTrÍcUla: 999.448
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 coordenado-
ra do centro de apoio operacional do Meio ambiente, da primeira reunião 
da Coordenação Ampliada do Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos 
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Agrotóxicos e Transgênicos, que ocorrerá na cidade de Florianópolis/SC.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 17 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1208/2022-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 112575/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ciNTia criSTiNa raMoS corrEa SaNToS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.2756
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Parauapebas - Pa
dESTiNo(S): Eldorado dos carajás/Pa
PErÍodo(S): 21/03/2022 - 21/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Visita e inspeção em abrigo - realizar visita de inspeção semes-
tral ao acolhimento institucional no município de Eldorado dos carajás/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 17 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1209/2022-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 112377/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rafaEl oliVEira liMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3164
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Uruará/Pa
PErÍodo(S): 06/03/2022 - 09/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 17 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1210/2022-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 111616/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcio HElENo aSSUNcao da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-i
MaTrÍcUla: 999.1508
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
ORIGEM: Tailândia - PA
dESTiNo(S): Barcarena/Pa
PErÍodo(S): 14/03/2022 - 18/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Barcarena/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 17 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1211/2022-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 109461/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUlo aNGElo NoGUEira fUrTado
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Peixe-Boi
MaTrÍcUla: 999.844
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Peixe-Boi - Pa
dESTiNo(S): fortaleza/cE
PErÍodo(S): 23/03/2022 - 27/03/2022
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 , 17 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1212/2022-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 108794/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marco aNToNio aQUiNo dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 999.120
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): cametá/Pa
PErÍodo(S): 17/02/2022 - 18/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor luiz ricardo Pinho até o município de cametá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 17 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1213/2022-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 108756/2022 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): 02/02/2022 - 04/02/2022, 08/02/2022 - 11/02/2022, 
15/02/2022 - 17/02/2022, 22/02/2022 - 24/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 11 (dez e um) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 17 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1220/2022-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 108371/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: iVaN aSSUNcao SoarES dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 998.773
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 22/02/2022 - 22/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor floriano Kenji Yokoyama até a PJ de igarapé-Miri/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 17 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1221/2022-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 106022/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adilSoN GoMES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-iii
MaTrÍcUla: 999.375
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): acará/Pa
PErÍodo(S): 08/02/2022 - 08/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Henrique Klautau de Mendonça até a PJ de acará/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 17 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS



124  diário oficial Nº 34.905 Quinta-feira, 24 DE MARÇO DE 2022

Portaria Nº 1222/2022-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 4126/2021-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 29/11/2021, protocolo 136205/2021, conforme abaixo relacionada:
NoME: MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
carGo/fUNÇÃo: corregedor-Geral do Ministério Público
MaTrÍcUla: 601.799
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 01/12/2021 - 03/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 17 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1223/2022-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 113529/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNoEl fraNciSco frEiTaS dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3408
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 , 18 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1224/2022-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 113520/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aliNE NEiVa alVES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de dom Eliseu
MaTrÍcUla: 999.2633
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: dom Eliseu - Pa
dESTiNo(S): ipixuna do Pará/Pa
PErÍodo(S): 16/03/2022 - 16/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de sessão do Tribunal do Juri na 
comarca de ipixuna do Pará/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1225/2022-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 113465/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Mario cESar NaBaNTiNo arraiS BraUNa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de chaves
MaTrÍcUla: 999.2750
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: chaves - Pa
dESTiNo(S): afuá/Pa
PErÍodo(S): 21/03/2022 - 30/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1226/2022-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 113373/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoZiMo aZEVEdo BoTElHo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1126
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): augusto corrêa/Pa
PErÍodo(S): 24/03/2022 - 25/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 06 de 
julho de 2021
Portaria Nº 1713/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118768/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EVaNdro JoSE PErES PErEira
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-i
MaTrÍcUla: 999.1644
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São caetano de odivelas/Pa
PErÍodo(S): 28/06/2021 - 28/06/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 (meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir a 
servidora Maylor costa ledo até o município de São caetano de odivelas/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 29 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 20 de 
agosto de 2021
Portaria Nº 2449/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123828/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: iVaN aSSUNcao SoarES dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 998.773
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): cametá/Pa
PErÍodo(S): 19/08/2021 - 19/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 (meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Wilson de oliveira até PJ de cametá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 13 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 04 de 
outubro de 2021
Portaria Nº 3187/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 130565/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
carGo/fUNÇÃo: corregedor-Geral do Ministério Público
MaTrÍcUla: 601.799
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 18/10/2021 - 25/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
Belém/Pa, 30 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 11 de 
novembro de 2021
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Portaria Nº 3763/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133935/2021 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): conceição do araguaia/Pa, floresta do araguaia/Pa, Santa Maria 
das Barreiras/PA, Ourilândia do Norte/PA, Tucumã/PA, São Félix do Xingu/PA
PErÍodo(S): 08/11/2021 - 11/11/2021, 16/11/2021 - 18/11/2021, 
22/11/2021 - 25/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 (sete) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 04 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 11 de 
novembro de 2021
Portaria Nº 3767/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133952/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: dircEU SaNToS SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-i
MaTrÍcUla: 999.1490
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): conceição do araguaia/Pa, floresta do araguaia/Pa, Santa Maria 
das Barreiras/PA, Ourilândia do Norte/PA, Tucumã/PA, São Félix do Xingu/PA
PErÍodo(S): 08/11/2021 - 11/11/2021, 16/11/2021 - 18/11/2021, 
22/11/2021 - 25/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 (sete) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora Elcimar Barbosa dos Santos até os municípios de conceição do 
araguaia, floresta do araguaia, Santa Maria das Barreiras, ourilandia do 
Norte, Tucumã e São felix do Xingú/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 04 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 02 de 
dezembro de 2021
Portaria Nº 4306/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 138297/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNdrEia criSTiNa riBEiro dE Sa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-i
MaTrÍcUla: 999.3001
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Brasil Novo - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 06/12/2021 - 06/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 (meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 29 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 775554
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 04 de 
março de 2022
Portaria Nº 0576/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 107535/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HElio rodriGUES lEMoS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1182 fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual 
n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Maracanã/Pa
PErÍodo(S): 09/03/2022 - 09/03/2022, 11/03/2022 - 11/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)

fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora Maria lucineide Barbosa Monteiro até a PJ de Maracanã/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 16 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1227/2022-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 113366/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdUardo JoSE falESi do NaSciMENTo
CARGO/FUNÇÃO: 2o Promotor de Justiça da Infância e Juventude de Ananindeua
MaTrÍcUla: 999.1362
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: ananindeua - 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. a
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1228/2022-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 113188/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaXUEl SilVa riBEiro
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.176
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): Bom Jesus do Tocantins/Pa
PErÍodo(S): 11/03/2022 - 11/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1229/2022-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 113041/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ViViaNE VEraS dE PaUla coUTo
CARGO/FUNÇÃO: 6o Promotor de Justiça da Infância e Juventude de Belém
MaTrÍcUla: 999.421
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): fortaleza/cE
PErÍodo(S): 23/03/2022 - 25/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) 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 , 18 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1230/2022-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 113021/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rEMir MoNTEiro dE SoUSa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-i
MaTrÍcUla: 999.1566
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 22/03/2022 - 25/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
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FINALIDADE: Reparos em bens móveis/imóveis
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1231/2022-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 112997/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: raiMUNdo dE SoUZa MENdoNca filHo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-c-V
MaTrÍcUla: 999.298
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): ourém/Pa, São Miguel do Guamá/Pa
PErÍodo(S): 21/03/2022 - 25/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar tratativa de doação 
de imóvel junto à Prefeitura municipal de Ourém/São Miguel do Guamá.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1232/2022-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 112951/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ ricardo PiNHo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado
MaTrÍcUla: 999.523
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): cametá/Pa
PErÍodo(S): 24/03/2022 - 25/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Fiscalização de Contrato - Realizar a fiscalização, vistoria e medição 
do contrato nº 063/2021, referente a construção da nova PJ de cametá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1233/2022-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 112904/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: roBErTo XaViEr dE SoUZa fErrEira
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1466
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa
PErÍodo(S): 15/03/2022 - 15/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Henrique Klautau de Mendonça até a PJ de Vigia/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1234/2022-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 112872/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ricardo Gil caSTEllo BraNco
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTraJUd
MaTrÍcUla: 999.3288
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São João de Pirabas/Pa
PErÍodo(S): 23/03/2022 - 23/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistoria técnica de 
Engenharia civil.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1235/2022-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 112703/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Maria JoSE ViEira dE carValHo cUNHa
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.405
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - 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 
auxiliar do centro de apoio operacional do Meio ambiente, da primeira reu-
nião da Coordenação Ampliada do Fórum Nacional de Combate aos Impactos 
dos Agrotóxicos e Transgênicos, que ocorrerá na cidade de Florianópolis/SC.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1236/2022-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 1061/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 15/03/2022, protocolo 112570/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: JoZiMo aZEVEdo BoTElHo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1126
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém
DESTINO(S): Concórdia do Pará/PA, Paragominas/PA
PErÍodo(S): 24/03/2022 - 25/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1237/2022-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 112544/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE arEMilToN alVES dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.912
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
DESTINO(S): São Miguel do Guamá/PA, Salinópolis/PA, Santa Luzia do 
Pará/Pa, cachoeira do Piriá/Pa,
PErÍodo(S): 17/03/2022 - 18/03/2022, 24/03/2022 - 25/03/2022, 
29/03/2022 - 01/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 (cinco) diaria(s)
FINALIDADE: Elaboração de relatório psicosocial - Realizar inspeção pe-
riódica em serviços de acolhimento para crianças e adolescentes em mu-
nicípios na abrangência desta região administrativa, bem como elaborar 
estudos psicossociais de casos de interesses das PJ´s.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1238/2022-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 112042/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE orlaNdo SENa do roSario
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTraJUd
MaTrÍcUla: 999.2732
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 15/03/2022 - 15/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar vistoria técnica em 
fábrica de equipamentos de proteção individual (EPi) para investigar pos-
sível contaminação ao meio ambiente.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 1239/2022-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 969/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 15/03/2022, protocolo 111790/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: lEaNdro PESSoa da coSTa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3297
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 14/03/2022 - 17/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1240/2022-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 939/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 15/03/2022, protocolo 111698/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: WalTEr JErfESoN fErNaNdES fErrEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3292
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 14/03/2022 - 17/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1241/2022-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 973/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 15/03/2022, protocolo 111494/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: lUcaS rocHa Garcia
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3271
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 14/03/2022 - 17/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1242/2022-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 4365/2021-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 17/12/2021, protocolo 138673/2021, conforme abaixo relacionada:
NoME: fraNciSco SiMEao dE alMEida JUNior
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Santarém Novo
MaTrÍcUla: 999.2327
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém Novo
dESTiNo(S): Belém/Pa, Marabá/Pa
PErÍodo(S): 12/12/2021 - 15/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1243/2022-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 4336/2021-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 02/12/2021, protocolo 138090/2021, conforme abaixo relacionada:
NoME: ciNTia dE SoUZa GoUlarT
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE SEGUNda ENTrÂ
MaTrÍcUla: 999.3278
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: itaituba
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 05/12/2021 - 07/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação)

dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1244/2022-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 4429/2021-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 14/12/2021,protocolo 138654/2021, conforme abaixo relacionada:
NoME: EdVaN aNToNio dE SoUZa fErrEira
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-c-iii
MaTrÍcUla: 999.491
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 03/12/2021 - 03/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 (meia) diaria(s)
FINALIDADE: Reparos em bens móveis/imóveis
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1245/2022-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 113049/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aliNE JaNUSa TElES MarTiNS
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Tucuruí
MaTrÍcUla: 999.1721
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Tucuruí - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, fortaleza/cE
PErÍodo(S): 21/03/2022 - 27/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (três) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “XXiV congresso Nacional doMinistério Público”, que será realizado na 
cidade de fortaleza/cE.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1246/2022-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 4116/2021-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 29/11/2021,protocolo 135727/2021, conforme abaixo relacionada:
NoME: claUdio dE SoUZa BarBoSa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.361
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: Santarém
dESTiNo(S): itaituba/Pa
PErÍodo(S): 18/11/2021 - 19/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1247/2022-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 113621/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ElY SoraYa SilVa cEZar
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de capanema
MaTrÍcUla: 999.1698
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): capitão Poço/Pa
PErÍodo(S): 16/03/2022 - 16/03/2022
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 , 18 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 1248/2022-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 113620/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUlo aNGElo NoGUEira fUrTado
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Peixe-Boi
MaTrÍcUla: 999.844
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Peixe-Boi - Pa
dESTiNo(S): ourém/Pa
PErÍodo(S): 21/02/2022 - 21/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1249/2022-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 113618/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HErENa NEVES MaUES corrEa dE MElo
carGo/fUNÇÃo: 7o Promotor de Justiça de Santarém
MaTrÍcUla: 999.1724
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 30/03/2022 - 01/04/2022
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 , 18 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1250/2022-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 113593/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
carGo/fUNÇÃo: corregedor-Geral do Ministério Público
MaTrÍcUla: 601.799
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 03/04/2022 - 09/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - realizar atividades de correição 
ordinária e orientação funcional na região administrativa Sudeste iii (Tu-
curuí, Breu Branco, Goianésia do Pará, Novo repartimento e Pacajá)
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1251/2022-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 113564/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GilBErTo ValENTE MarTiNS
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça Militar
MaTrÍcUla: 999.095
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S):
fortaleza/cE PErÍodo(S): 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 , 18 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1252/2022-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 113398/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MoNica rEi MorEira frEirE
CARGO/FUNÇÃO: Coordenador CAO da Infância e Juventude
MaTrÍcUla: 999.407
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): rio de Janeiro/rJ
PErÍodo(S): 27/04/2022 - 30/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Partici-
par, na qualidade de coordenadora do caoiJ, do “iX congresso Nacional 
do Fórum Proinfância”, que será realizado na cidade do Rio de Janeiro/RJ
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1261/2022-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 113600/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE Haroldo carNEiro MaToS
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.290
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 03/04/2022 - 09/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - assessorar o corregedor Geral 
do MPPa, na realização de atividades de correição ordinária e orienta-
ção funcional na região administrativa Sudeste iii (Tucuruí, Breu Branco, 
Goianésia do Pará, Novo repartimento e Pacajá)
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1262/2022-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 113299/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: VYllYa coSTa Barra SErENi
carGo/fUNÇÃo: coordenador do Núcleo de Proteção à Mulher
MaTrÍcUla: 999.833
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): 30/03/2022 - 03/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Partici-
par, na qualidade de coordenadora do Núcleo de Proteção à Mulher, do “i 
Fórum de Mulheres do Baixo Amazonas: Tudo Nela é de Se Amar”, a ser 
realizado em oriximiná, bem como da roda de conversa que abordará a 
temática acerca da “Violência doméstica e familiar contra a mulher” na 
aldeia indígena Mapuera.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1263/2022-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 113249/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GWidYoN diaS NaSciMENTo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3426
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: Concórdia do Pará - PA
dESTiNo(S): Belém/Pa, ipixuna do Pará/Pa
PErÍodo(S): 12/01/2022 - 14/01/2022, 18/01/2022 - 18/01/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
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fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1264/2022-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 112968/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alBElY MiraNda loBaTo TEiXEira
carGo/fUNÇÃo: coordenador de centro de apoio operacional ambiental 
(cao/ambiental)
MaTrÍcUla: 999.448
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
DESTINO(S): Vitória/ES
PErÍodo(S): 25/04/2022 - 29/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar, 
na qualidade de coordenadora do cao ambiental, do “XX congresso Brasilei-
ro do Ministério Público de Meio Ambiente”, que será realizado em Vitória/ES.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1265/2022-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 112870/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaUro JoSE MENdES dE alMEida
carGo/fUNÇÃo: 5o Promotor de Justiça criminal de icoaraci
MaTrÍcUla: 999.152
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): fortaleza/cE
PErÍodo(S): 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 , 18 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1266/2022-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 858/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 15/03/2022, protocolo 109979/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: GrUcHENHKa oliVEira BaPTiSTa frEirE
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de abaetetuba
MaTrÍcUla: 999.1546
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: abaetetuba
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 08/03/2022 - 31/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1267/2022-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 4140/2021-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 29/11/2021, protocolo 136503/2021, conforme abaixo relacionada:
NoME: lUZiaNa BaraTa daNTaS
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.831
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 01/12/2021 - 03/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1268/2022-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 3387/2021-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 15/10/2021, protocolo 131591/2021, conforme abaixo relacionada:
NoME: MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
carGo/fUNÇÃo: corregedor-Geral do Ministério Público
MaTrÍcUla: 601.799
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): Breves/Pa
PErÍodo(S): 01/11/2021 - 07/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1269/2022-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 111564/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rafaEl alVES coElHo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2469
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 10/03/2022 - 11/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 04 de 
novembro de 2021
Portaria Nº 3725/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 134049/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdiNEi GoNcalVES doS rEiS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.940
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): acará/Pa, Barcarena/Pa, Viseu/Pa, São caetano de odive-
las/Pa, Belém/Pa
PErÍodo(S): 04/11/2021 - 04/11/2021, 11/11/2021 - 12/11/2021, 
16/11/2021 - 19/11/2021, 22/11/2021 - 22/11/2021, 24/11/2021 - 
24/11/2021, 30/11/2021 - 30/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a PJ ione Missae da Silva Nakamura até os municípios de acará, cametá, 
Barcarena, Viseu, São caetano de odivelas e Belém/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 28 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 11 de 
novembro de 2021
Portaria Nº 3879/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 134800/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: cElSo GENTil PEdroSo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3136
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: Santarém - Pa
dESTiNo(S): Jacareacanga/Pa
PErÍodo(S): 07/11/2021 - 09/11/2021
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 , 09 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 16 de 
novembro de 2021
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Portaria Nº 3896/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 135027/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ociralVa dE SoUZa fariaS TaBoSa
carGo/fUNÇÃo: 5o Promotor de Justiça de Execuções Penais, Penas e 
Medidas alternativas de Belém
MaTrÍcUla: 803.037
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): itaituba/Pa
PErÍodo(S): 14/11/2021 - 19/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 10 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 22 de 
novembro de 2021
Portaria Nº 4005/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 135729/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdEr GoMES dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1311
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Novo repartimento/Pa
PErÍodo(S): 16/11/2021 - 16/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 (meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Jerffson Lemos Tortola até a zona rural do município de Novo 
repartimento/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 16 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 29 de 
novembro de 2021
Portaria Nº 4103/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136204/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: WEllYToN da SilVa coSTa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3325
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa, acará/Pa
PErÍodo(S): 02/12/2021 - 03/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 19 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 02 de 
dezembro de 2021
Portaria Nº 4203/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136381/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JEroNiMo alVES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-i
MaTrÍcUla: 999.1634
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Breu Branco - Pa
dESTiNo(S): Goianésia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 25/11/2021 - 26/11/2021, 09/12/2021 - 10/12/2021, 
16/12/2021 - 17/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (quatro) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Goianésia do Pará/Pa.

ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 24 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 02 de 
dezembro de 2021
Portaria Nº 4217/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 137524/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ da SilVa SoUZa
carGo/fUNÇÃo: 5o Promotor de Justiça de redenção
MaTrÍcUla: 999.2332
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 05/12/2021 - 07/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de sessão do Tribunal do Juri nos 
autos do Processo nº º 0000805- 94.2018.8.14.0053.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 24 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 02 de 
dezembro de 2021
Portaria Nº 4283/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 137815/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE ilToN liMa MorEira JUNior
CARGO/FUNÇÃO: 2o Promotor de Justiça de Tailândia
MaTrÍcUla: 999.2320
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
ORIGEM: Tailândia - PA
dESTiNo(S): Belém/Pa, Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 29/11/2021 - 03/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 26 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 02 de 
dezembro de 2021
Portaria Nº 4304/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 138292/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUciMar NaSciMENTo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-i
MaTrÍcUla: 999.1505
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Brasil Novo - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 06/12/2021 - 06/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 (meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 29 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 02 de 
dezembro de 2021
Portaria Nº 4337/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 137504/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: riTa caSSia da SilVa rodriGUES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-ii
MaTrÍcUla: 999.2317
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Óbidos - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
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PErÍodo(S): 06/12/2021 - 07/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “ii Seminário: o Mistério Público e o Terceiro Setor do Baixo amazonas” 
a ser realizado no município de Santarém/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 30 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 02 de 
dezembro de 2021
Portaria Nº 4346/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 138263/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra
carGo/fUNÇÃo: 8o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.1534
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Viseu/Pa,, ipixuna do Pará/Pa
PErÍodo(S): 30/11/2021 - 03/12/2021, 17/12/2021 - 17/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: audiência Judicial agrária
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 30 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 07 de 
dezembro de 2021
Portaria Nº 4400/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 138464/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: WEllYToN da SilVa coSTa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3325
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): ipixuna do Pará/Pa
PErÍodo(S): 16/12/2021 - 17/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 03 de dezembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 14 de 
dezembro de 2021
Portaria Nº 4481/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 138544/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdiNEi GoNcalVES doS rEiS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.940
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): acará/Pa, ipixuna do Pará/Pa
PErÍodo(S): 16/12/2021 - 17/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir a PJ 
ione Missae da Silva Nakamura até os municípios de acará e ipixuna do Pará/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 09 de dezembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 11 de 
janeiro de 2022
Portaria Nº 4530/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,

r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 138471/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JaNE clEidE SilVa SoUZa
carGo/fUNÇÃo: 10o Promotor de Justiça de Marabá
MaTrÍcUla: 999.1332
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006 oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): itupiranga/Pa, São Geraldo do araguaia/Pa, Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 10/12/2021 - 10/12/2021, 14/12/2021 - 17/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (três e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 14 de dezembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 775558

.

.

oUtras MatÉrias
.

resUMo da Portaria Nº 004/2022/4ª PJMab
Procedimento administrativo nº 000734-930/2022
a 4ª ProMoToria dE JUSTiÇa da coMarca dE MaraBá torna pública a
instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo nº 000734-930/2022, o 
qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na 
Rua das Flores, s/nº, Bairro Agrópole do Incra, Marabá-PA.
OBJETO: fiscalizar o tratamento da população com deficiência no Complexo 
Prisional de Marabá, no ano de 2022.
Marabá-Pa, 10 de março de 2022.
daNiElla Maria doS SaNToS diaS
Promotora de Justiça Titular
da 4ª Promotoria de Justiça de Execução Penal e controle Externo da ati-
vidade Policial de Marabá

Protocolo: 775526
eXtrato de Portaria
Portaria N.º 02/2022–MP/2ªPJs
A 2ª Promotoria de Justiça de Salinópolis, com fundamento no art. 8º, 
da resolução n.º 174, do cNMP, de 4 de julho de 2017, tornam pública 
a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo (SiMP N.º 001625-
033/2021), o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Jus-
tiça, situada na avenida João Pessoa, n° 76, Bairro: centro, cEP: 68.721-
000, Salinópolis–PA, E-mail: mpsalinopolis@mppa.mp.br.
Polo aTiVo: 2ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE SaliNÓPoliS.
Polo PaSSiVo: JoSÉ
aSSUNTo: objetivo de acompanhamento da possível situação de risco que 
a adolescente J.d.S.M. possa estar inserida, bem como a inserção desta 
em programas socioassistenciais e de políticas públicas setoriais.
GUSTaVo rodolfo raMoS dE aNdradE
Promotor de Justiça Titular da 2ª PJ de Salinópolis

Protocolo: 775479
eXtrato de Portaria
Portaria N.º 05/2022–MP/2ªPJs
A 2ª Promotoria de Justiça de Salinópolis, com fundamento no art. 8º, 
da resolução n.º 174, do cNMP, de 4 de julho de 2017, tornam pública 
a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo (SiMP N.º 000732-
033/2019), o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Jus-
tiça, situada na avenida João Pessoa, n° 76, Bairro: centro, cEP: 68.721-
000, Salinópolis–PA, E-mail: mpsalinopolis@mppa.mp.br.
Polo aTiVo: 2ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE SaliNÓPoliS.
Polo PaSSiVo: aSSociaÇÃo BraSilEira dE SUrf Na Pororoca
ASSUNTO: Visando a apuração finalística das contas da entidade de inte-
resse social associação Brasileira de Surf na Pororoca – aBraSPo, relativa 
ao ano-calendário 2017.
GUSTaVo rodolfo raMoS dE aNdradE
Promotor de Justiça Titular da 2ª PJ de Salinópolis

Protocolo: 775482
eXtrato de Portaria
Portaria N.º 06/2022–MP/2ªPJs
A 2ª Promotoria de Justiça de Salinópolis, com fundamento no art. 8º, 
da resolução n.º 174, do cNMP, de 4 de julho de 2017, tornam pública 
a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo (SiMP N.º 001985-
033/2021), o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Jus-
tiça, situada na avenida João Pessoa, n° 76, Bairro: centro, cEP: 68.721-
000, Salinópolis–PA, E-mail: mpsalinopolis@mppa.mp.br.
Polo aTiVo: 2ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE SaliNÓPoliS.
Polo PaSSiVo: aSSociaÇÃo dE SUSTENTaBilidadE Social do Pará – aGroPará.
aSSUNTo: Visando a apuração de possível irregularidade na inclusão de 
associados da associação de Sustentabilidade Social do Pará – aGroPará.
GUSTaVo rodolfo raMoS dE aNdradE
Promotor de Justiça Titular da 2ª PJ de Salinópolis

Protocolo: 775485
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eXtrato de Portaria Nº 002/2022
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 000006-440/2022
iNTErESSado: leonardo Vilar da Silva
rEclaMado: Prefeitura de ananindeua
OBJETO: Acompanhar e fiscalizar as políticas públicas relativas ao plano 
diretor de ananindeua/Pa – lei nº 2.237/2006 Meio ambiente - estimular 
e promover a preservação do meio ambiente, em destaque as florestas, os 
cursos d’água, a fauna e a flora, com base no pedido de providencias do 
nacional leonardo Vilar da Silva.
daTa dE iNSTaUraÇÃo: 09 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 775569
Portaria Nº 0127/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
Autorizar deslocamento no âmbito do expediente nº 111810/2022 confor-
me abaixo relacionado:
NoME: ciNTia criSTiNa raMoS corrEa SaNToS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.2756
oriGEM: Parauapebas - Pa
DESTINO(S): Curionópolis/PA
PErÍodo(S): 21/03/2022 - 21/03/2022
fiNalidadE: Visita e inspeção em abrigo - realizar inspeção semestral ao 
Acolhimento Institucional no município de Curionópolis/PA.
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 0142/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
Autorizar deslocamento no âmbito do expediente nº 112753/2022 confor-
me abaixo relacionado:
NoME: WaGNEr da SilVa SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-i
MaTrÍcUla: 999.1579
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santa izabel do Pará/Pa
PErÍodo(S): 29/03/2022 - 31/03/2022
fiNalidadE: organização de arquivos - organizar o acervo arquivístico da 
PJ de Santa izabel do Pará/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
Portaria Nº 0143/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
Autorizar deslocamento no âmbito do expediente nº 112733/2022 confor-
me abaixo relacionado:
NoME: ElaiNE criSTiNa NaSciMENTo do NaSciMENTo
carGo/fUNÇÃo: cHEfE do SErVico dE docUMENTacao - MP.fG-3
MaTrÍcUla: 999.1467
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santa izabel do Pará/Pa
PErÍodo(S): 29/03/2022 - 31/03/2022
fiNalidadE: organização de arquivos - organizar o acervo arquivístico da 
PJ de Santa izabel do Pará/Pa.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
BElÉM/Pa , 18 de março de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 775567
ProcediMeNto adMiNistratiVo Portaria 04/2022-MP/5ªPJM
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 5ª Promotora de 
Justiça de Marituba, Eliane cristina Pinto Moreira, titular, no uso de suas atri-
buições de defesa do urbanismo e do patrimônio cultural, vem no pleno uso de 
suas funções constitucionais previstas no art. 129, iii, da constituição federal 
de 1988, de acordo com o art. 8º, §1º, da lei nº. 7. 347/1985, art. 26, i, 
da Lei nº 8.625/1993, com base no art. 54, I, da Lei Orgânica do Ministério 
Público do Estado do Pará e na resolução 23/2017 do conselho Nacional do 
Ministério Público resolve instaurar o presente procedimento administrativo.
iNVESTiGado:ESTado do Pará
iNTErESSadoS: a colETiVidadE / MiNiSTErio PÚBlico do ESTado do Pará
oBJETo da aPUraÇÃo: acompanhar as medidas em curso no que tange 
ao projeto de implantação da rodovia liberdade.
EliaNE criSTiNa PiNTo MorEira (5ª Promotora de Justiça cível e defesa 
do consumidor, do Meio ambiente, do Patrimônio cultural, da Habitação e 
do Urbanismo de Marituba).

Protocolo: 775579

extrato da Portaria
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de Jus-
tiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, falên-
cia, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atribuições 
legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 25, inciso iii, 
e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i e ii, 54, inciso i e 
56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, artigos 8º, incisos ii, iV 
e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 174/2017-cNMP; resolução nº 
020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento 
conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP torna pública a instauração de Procedi-
mento administrativo de Prestação de contas finalísticas.
PorTaria: nº 150-2021-MP/1ª e 2ª PJTfPaiSfrJE.
Parte no Procedimento: VENEráVEl ordEM TErcEira dE SÃo fraNciS-
co, cNPJ: 04.935.409/0001-50.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 775599
extrato da Portaria
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, 
falência, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 
25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i 
e ii, 54, inciso i e 56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, 
artigos 8º, incisos ii, iV e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 
174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP 
torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
PorTaria: nº 151-2021-MP/1ª e 2ª PJTfPaiSfrJE.
Parte no Procedimento: aSSociaÇÃo dE SaÚdE, ESPorTE, laZEr E cUl-
TUra - aSElc, cNPJ: 09.055.340/0002-75.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em 
exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 775600
extrato da Portaria
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, 
falência, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 
25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i 
e ii, 54, inciso i e 56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, 
artigos 8º, incisos ii, iV e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 
174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP 
torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
PorTaria: nº 152-2021-MP/1ª e 2ª PJTfPaiSfrJE.
Parte no Procedimento: iNSTiTUTo dirETriZES, cNPJ: 10.946.361/0001-89.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em 
exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 775601
extrato da Portaria
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, 
falência, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 
25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i 
e ii, 54, inciso i e 56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, 
artigos 8º, incisos ii, iV e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 
174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP 
torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
PorTaria: nº 153-2021-MP/1ª e 2ª PJTfPaiSfrJE.
Parte no Procedimento: iNSTiTUTo dirETriZESHoSPiTal rEGioNal 
SaNTa roSa, cNPJ: 10.946.361/0006-93.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
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2ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 775602
extrato de despacho de arquivamento de Notícia de Fato anônima.
A Promotora de Justiça da cidade de Concórdia do Pará, Naiara Vidal Nogueira, tor-
na pública o despacho nos autos do simp 000036-139/2022, que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Concórdia do Pará, situada na Rua Bezerra 
de Menezes, nº 280, Bairro Nova Aurora, CEP: 68685-000, Concórdia do Pará/PA.
Trata-se de Notícia de fato instaurada a partir de declínio de atribuição 
do Ministério Público Federal. O noticiante anônimo afirma que a Aprimo-
rar Cursos oferta cursos técnicos na comarca de Concórdia do Pará sem, 
contudo, possuir credenciamento do Conselho Estadual de Educação. Ofi-
ciado ao CEE, este confirmou que a ausência de credenciamento. O curso, 
todavia, informa que não oferta curso técnico, mas curso superior. Em 
duas oportunidades de fazer vistoria presencial, o local se encontrava fe-
chado. Em consulta nas redes sociais Facebook, foi possível verificar que 
são oferecidos cursos de operador de máquinas pesadas, de informática, 
o que não confunde com cursos técnicos. isto Posto, ausente maiores ele-
mentos e sendo a notícia anônima, o que inviabiliza a complementação de 
informações, determino o arquivamento, conforme determina o art. 4° da 
Resolução 174 do CNMP. Publica-se. Após, dê-se baixa no Simp e arquiva-
se na Promotoria de Justiça.
Concórdia do Pará, 17/03/2022
Naiara Vidal Nogueira- Promotora de Justiça.

Protocolo: 775589
extrato da Portaria
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, 
falência, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 
25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i 
e ii, 54, inciso i e 56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, 
artigos 8º, incisos ii, iV e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 
174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP 
torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
PorTaria: nº 154-2021-MP/1ª e 2ª PJTfPaiSfrJE.
Parte no Procedimento: iNSTiTUTo dirETriZES, cNPJ: 10.946.361/0008-55.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário 
de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 775605
extrato da Portaria
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, 
falência, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 
25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i 
e ii, 54, inciso i e 56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, 
artigos 8º, incisos ii, iV e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 
174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP 
torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
PorTaria: nº 155-2021-MP/1ª e 2ª PJTfPaiSfrJE.
Parte no Procedimento: iNSTiTUTo PaNaMEricaNo dE GESTÃo - iPB, 
cNPJ: 14.707.792/0001-43.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em 
exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 775607
Portaria Nº 1325/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
1978/2022, em 14/02/2022;
CONSIDERANDO tratar de gratificação de tempo integral concedida em caráter 
de rodízio entre os servidores da Promotoria de Justiça de Santarém, conforme 
indicação da respectiva coordenação, sem caracterizar aumento de despesa,
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:
i - coNcEdEr ao servidor efetivo, cid TENÓrio dE SoUZa, ocupante 
do cargo de Técnico em informática, lotado nas Promotorias de Justi-
ça de Santarém, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 
1o, alínea “a”, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, no período de 
01/03/2022 a 31/08/2022.
ii - coNcEdEr à servidora efetiva, lUcirENE Maia da SilVa, ocupante 
do cargo de auxiliar de administração, lotada nas Promotorias de Justi-
ça de Santarém, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 
1o, alínea “a”, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, no período de 
01/03/2022 a 31/08/2022.
iii - coNcEdEr à servidora efetiva, MarTa dE SoUSa doS rEiS, ocu-
pante do cargo de auxiliar de administração, lotada nas Promotorias de 
Justiça de Santarém, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, 
§ 1o, alínea “a”, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, no período de 
01/03/2022 a 31/08/2022.
iV - coNcEdEr à servidora cedida, aNa PaUla daNTaS NErY, ocupante 
do cargo de auxiliar de administração, lotada nas Promotorias de Justi-
ça de Santarém, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 
1o, alínea “a”, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, no período de 
01/03/2022 a 31/08/2022.
V - coNcEdEr à servidora efetiva, Marcia HElENa ValE dE oliVEira, 
ocupante do cargo de auxiliar de administração, lotada nas Promotorias de 
Justiça de Santarém, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, 
§ 1o, alínea “a”, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, no período de 
01/03/2022 a 31/08/2022.
Vi - coNcEdEr ao servidor efetivo, PETTErSoN diNiZ, ocupante do cargo 
de auxiliar de administração, lotada nas Promotorias de Justiça de San-
tarém, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea 
“a”, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, no período de 01/03/2022 
a 31/08/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 22 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 1326/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
13015/2021, em 03/09/2021;
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 efetivo WalQUir MENdES dE oliVEira, ocupante 
do cargo de auxiliar de administração, lotado na Supervisão dos centros de 
Apoio Operacionais, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, 
alínea “a”, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, a contar de 01/04/2022, 
até ulterior deliberação e enquanto estiver lotado naquela unidade.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 22 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 1327/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
19031/2021, em 16/12/2021;
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 à servidora efetiva JocilENE fialHo da SilVa, ocupante do 
cargo de auxiliar de administração, lotado no departamento financeiro, 
Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da Lei 
Estadual no 5.810, de 24/1/1994, até ulterior deliberação e enquanto de-
sempenhar suas atividades junto àquela unidade, a contar de 01/04/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 22 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 1352/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso Viii, da lei complementar nº 
057, de 06 de julho 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Pará), c/c 
o art. 19, inciso ii, da lei Estadual no 5.810, de 24.01.1994;
r E S o l V E:
DELEGAR ao Exmº. Sr. Promotor de Justiça de 2ª Entrância, ISAAC SACRAMENTO 
DA SILVA, atribuições específicas para, dar investidura no cargo de provimento 
em comissão de Assessor de Promotoria de Justiça de Segunda Entrância, 
MP.cPcP-102.3, à Sra. ádria KarolaiNE da SilVa cUNHa, nomeada conforme 
a PorTaria nº 1098/2022-MP/PGJ, publicada no d.o.E em 15/03/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 22 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
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Portaria Nº 1353/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso Viii, da lei complementar nº 
057, de 06 de julho 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Pará), c/c 
o art. 19, inciso ii, da lei Estadual no 5.810, de 24.01.1994;
r E S o l V E:
DELEGAR ao Exmº. Sr. Promotor de Justiça de 2ª Entrância, TULIO CHAVES 
NOVAES, atribuições específicas para, dar investidura no cargo de provimento 
em comissão de Assessor de Promotoria de Justiça de Segunda Entrância, 
MP.cPcP-102.3, a Sra. SiSSY ViNHolTE NaSciMENTo, nomeada conforme a 
PorTaria nº 1166/2022-MP/PGJ, publicada no d.o.E em 18/03/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 22 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 775859
extrato da Portaria
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, 
falência, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 
25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i 
e ii, 54, inciso i e 56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, 
artigos 8º, incisos ii, iV e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 
174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP 
torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
PorTaria: nº 157-2021-MP/1ª e 2ª PJTfPaiSfrJE.
Parte no Procedimento: iNSTiTUTo dE SaÚdE Social E aMBiENTal da 
aMaZÔNiaiSSaa, cNPJ: 22.176.345/0003-03.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 775623
extrato da Portaria
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de Jus-
tiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, falên-
cia, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atribuições 
legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 25, inciso iii, 
e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i e ii, 54, inciso i e 
56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, artigos 8º, incisos ii, iV 
e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 174/2017-cNMP; resolução nº 
020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento 
conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP torna pública a instauração de Procedi-
mento administrativo de Prestação de contas finalísticas.
PorTaria: nº 158-2021-MP/1ª e 2ª PJTfPaiSfrJE.
Parte no Procedimento: irMaNdadE da SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia 
dE BiriGUi, cNPJ: 45.383.106/0017-17.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 775624
extrato da Portaria
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, 
falência, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 
25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i 
e ii, 54, inciso i e 56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, 
artigos 8º, incisos ii, iV e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 
174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP 
torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
PorTaria: nº 159-2021-MP/1ª e 2ª PJTfPaiSfrJE.
Parte no Procedimento: aSSociaÇÃo doUGlaS BraUN, cNPJ: 
10.016.141/0001-56.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 775627

extrato da Portaria
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de Jus-
tiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, falên-
cia, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atribuições 
legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 25, inciso iii, 
e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i e ii, 54, inciso i e 
56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, artigos 8º, incisos ii, iV 
e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 174/2017-cNMP; resolução nº 
020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento 
conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP torna pública a instauração de Procedi-
mento administrativo de Prestação de contas finalísticas.
PorTaria: nº 160-2021-MP/1ª e 2ª PJTfPaiSfrJE.
Parte no Procedimento: iNSTiTUTo Social MaiS SaÚdEHospital Municipal 
de Santarém dr. alberto Tolentino Sotelo, cNPJ: 18.963.002/0001-41.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 775629
extrato da Portaria
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de Jus-
tiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, falên-
cia, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atribuições 
legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 25, inciso iii, 
e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i e ii, 54, inciso i e 
56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, artigos 8º, incisos ii, iV 
e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 174/2017-cNMP; resolução nº 
020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento 
conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP torna pública a instauração de Procedi-
mento administrativo de Prestação de contas finalísticas.
PorTaria: nº 156-2021-MP/1ª e 2ª PJTfPaiSfrJE.
Parte no Procedimento: iNSTiTUTo NacioNal dE aSSiSTÊNcia iNTEGral
-iNai, cNPJ: 07.771.646/0001-11.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 775610
Portaria Nº 1285/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o conteúdo do procedimento investigatório que narram 
suposto envolvimento criminal, em tese, praticado por autoridade detento-
ra de foro por prerrogativa de função;
coNSidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
CONSIDERANDO o Procedimento Investigatório Criminal de SIMP nº 
001571-133/2021,
r E S o l V E:
dElEGar, com fundamento no art. 56, iX da lei complementar Estadual n.º 
057/2006, poderes de órgão de execução ao Promotor de Justiça DANIEL BRAGA 
BONA, para atuar no Procedimento Investigatório Criminal de SIMP nº 001571-
133/2021, podendo investigar, requisitar diligências, informações, exames, perí-
cias, documentos, expedir notificações e intimações, realizar audiências, oitivas 
para colheitas de informações e esclarecimentos, requerer e acompanhar buscas 
e apreensões desde que deferidas pelas autoridades judiciárias, oferecer denún-
cia, propor ação judicial pertinente, interpor e contrarrazoar recursos em todos 
os graus e instâncias jurídicas até a sua fase final, ou arquivar se assim entender, 
em tudo respeitados os direitos e garantias que assistem as partes envolvidas, 
conforme o previsto na legislação competente.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 21 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 775645
extrato da Portaria nº 014/2021-MP/PJJ
o Promotor de Justiça Titular de faro, 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 000507-092/2021, que se encontra à disposição na Pro-
motoria 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: 014/2021-MP/PJJ
reclamado: MUNicÍPio dE JUrUTi
assunto: acoMPaNHar E fiScaliZar a aProVaÇÃo do ESTaTUTo dE 
dESENVolViMENTo SUSTENTaVEl dE JUrUTi VElHo -fdS/JV
osvaldino lima de Sousa – Promotor de Justiça Titular de faro, responden-
do cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Juruti

Protocolo: 775647
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MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 

iNeXiGiBiLidade Nº 003/2022
Processo Nº 2022/0126-001-PMa 

objeto: contratação de Empresa Especializada Para fornecimento de licença 
de uso (locação) de Sistemas (Softwares) constendo PPa, orçamento Pú-
blico, contabilidade Pública (Geração do E-contas Tcm/Pa) com Transparên-
cia Pública de dados Prevista Pela lei complementar nº 131/2009 e lei nº 
12.527/2011, Gestor de Notas fiscais, licitações, Patrimônio e almoxarifado, 
Para atender a Prefeitura Municipal de abaetetuba, Secretarias, fundos que 
compõem a Esfera Administrativa Municipal, Câmara Municipal, Contabilida-
de Pública (Geração do E-contas TcM/Pa) e para o instituto de Previdência 
Municipal. raTificaÇÃo em 04 de fevereiro de 2022, pela Prefeita Municipal 
de abaetetuba a Sra. francineti Maria rodrigues carvalho. contratada: asp - 
automação, Serviços e Produtos de informática ltda, cNPJ 02.288.268/0001-
04. Valor Global: r$ 294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil reais). 
Francineti Maria rodrigues carvalho - Prefeita de abaetetuba.

eXtrato de coNtrato 
origem: inexigibilidade 003/2022. Partes: Prefeitura Municipal de aba-
etetuba/ secretaria Municipal de administração, cNPJ nº 05.105127/0001-
99. origem: inexigibilidade 003/2022. objeto: contratação de Empresa Especia-
lizada Para fornecimento de licença de uso (locação) de sistemas (Softwares) 
constendo PPa, orçamento Público, contabilidade Pública (Geração do E-contas 
Tcm/Pa) com Transparência Pública de dados Prevista Pela lei complementar nº 
131/2009 e lei nº 12.527/2011, Gestor de Notas fiscais, licitações, Patrimônio 
e almoxarifado, para atender a Prefeitura Municipal de abaetetuba, Secretarias, 
Fundos que compõem a Esfera Administrativa Municipal, Câmara Municipal, 
contabilidade Pública (Geração do E-contas Tcm/Pa) e Para o instituto de 
Previdência Municipal. contratada: asp - automação, Serviços e Produtos de 
informática ltda, cNPJ 02.288.268/0001-04. contrato nº 2022/070. Valor 
global: r$ 109.500,00 (cento e nove mil e quinhentos reais). Vigência de 
08/02/2022 à 08/02/2023. assinatura: 08 de fevereiro de 2022. Francineti 
Maria rodrigues carvalho - Prefeita de abaetetuba.

Protocolo: 775817

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtrato de coNtrato. 

origem: inexigibilidade 003/2022. Partes: Prefeitura Municipal de 
abaetetuba/ secretaria Municipal de saúde, cNPJ nº 05.105127/0001-
99. origem: inexigibilidade 003/2022. objeto: contratação de Empresa Especia-
lizada Para fornecimento de licença de uso (locação) de Sistemas (Softwares) 
constendo PPa, orçamento Público, contabilidade Pública (Geração do E-contas 
Tcm/Pa) com Transparência Pública de dados Prevista Pela lei complemen-
tar nº 131/2009 e lei nº 12.527/2011, Gestor de Notas fiscais, licitações, 
Patrimônio e almoxarifado, Para atender a Prefeitura Municipal de abaetetuba, 
Secretarias, Fundos que compõem a Esfera Administrativa Municipal, Câmara 
Municipal, contabilidade Pública (Geração do E-contas Tcm/Pa) e Para o instituto 
de Previdência Municipal. contratada: aSP - automação, Serviços e Produtos 
de informática ltda, cNPJ 02.288.268/0001-04. contrato nº 2022/73, Valor 
global: r$ 61.500,00 (sessenta e um mil e quinhentos reais). Vigência de 
08/02/2022 à 08/02/2023. assinatura: 08 de fevereiro de 2022. Josiane da 
costa Baia - secretária Municipal de assistência social.

Protocolo: 775818

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtrato de coNtrato 

origem: inexigibilidade 003/2022. Partes: Prefeitura Municipal de 
abaetetuba/ secretaria Municipal de educação, cultura e desporto, 
cNPJ nº 05.105127/0001-99. origem: inexigibilidade 003/2022. objeto: 
contratação de Empresa Especializada Para fornecimento de licença de uso 
(locação) de Sistemas (Softwares) constendo PPa, orçamento Público, con-
tabilidade Pública (Geração do E-contas Tcm/Pa) com Transparência Pública 
de dados Prevista Pela lei complementar nº 131/2009 e lei nº 12.527/2011, 
Gestor de Notas fiscais, licitações, Patrimônio e almoxarifado, para aten-
der a Prefeitura Municipal de abaetetuba, Secretarias, fundos que compõem 
a Esfera Administrativa Municipal, Câmara Municipal, Contabilidade Pública 
(Geração do E-contas Tcm/Pa) e para o instituto de Previdência Municipal. 
contratada: asp - automação, Serviços e Produtos de informática ltda, cNPJ 
02.288.268/0001-04. contrato nº 2022/71 Valor global: r$ 61.500,00 (ses-
senta e um mil e quinhentos reais). Vigência de 08/02/2022 à 08/02/2023. 
assinatura: 08 de fevereiro de 2022. Jefferson Felgueiras de Carvalho - 
secretário Municipal de educação, cultura e desporto.

Protocolo: 775819

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtrato de coNtrato 

origem: inexigibilidade 003/2022. Partes: Prefeitura Municipal de 
abaetetuba/ secretaria Municipal de saúde, cNPJ nº 05.105127/0001-
99. origem: inexigibilidade 003/2022. objeto: contratação de Empresa 
Especializada Para fornecimento de licença de Uso (locação) de Sistemas 
(Softwares) constendo PPa, orçamento Público, contabilidade Pública (Ge-

ração do E-contas Tcm/Pa) com Transparência Pública de dados Prevista Pela 
lei complementar nº 131/2009 e lei nº 12.527/2011, Gestor de Notas fiscais, 
licitações, Patrimônio E almoxarifado, para atender a Prefeitura Municipal de 
abaetetuba, Secretarias, fundos que compõem a Esfera administrativa Munici-
pal, Câmara Municipal, Contabilidade Pública (Geração do E-Contas Tcm/Pa) e 
para o instituto de Previdência Municipal. contratada: asp - automação, Serviços 
e Produtos de informática ltda, cNPJ02.288.268/0001-04. contrato nº 2022/72, 
Valor global: r$ 61.500,00 (sessenta e um mil e quinhentos reais). Vigência de 
08/02/2022 à 08/02/2023. assinatura: 08 de fevereiro de 2022. charles cezar 
tocantis de souza - secretário Municipal de saúde.

Protocolo: 775820

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
eXtrato de ProrroGaÇÕes

2ª Prorrogação - alteração do prazo de vigência e valor ao contrato n.º 
1.414/2020. Pregão Presencial n.º 005/2020/fUNdEB Parte: MUNicÍPio dE 
afUá - fUNdo MUNiciPal Para GESTÃo dE MoViMENTaÇÃo doS rEcUr-
SoS do fUNdEB e a empresa a. r. GÓiS - EPP.
Fica prorrogado o prazo de fornecimento do objeto do mencionado contrato, 
a partir de 01 de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2022, e acréscimo no 
percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos itens. Valor total do aditivo 
r$ 13.337,50 (Treze mil, trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).
ordenador de despesa: KeLLY cristiNa dos saNtos saLoMÃo.
2ª Prorrogação - alteração do prazo de vigência ao contrato n.º 1.415/2020. 
Pregão Presencial n.º 005/2020/fUNdEB Parte: MUNicÍPio dE afUá - fUNdo 
MUNiciPal Para GESTÃo dE MoViMENTaÇÃo doS rEcUrSoS do fUNdEB e 
a empresa raJ TEcNoloGia E coMÉrcio dE ProdUToS diVErSoS EirEli.
fica prorrogado o prazo de fornecimento do objeto do mencionado contrato, a 
partir de 01 de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2022.
ordenador de despesa: KeLLY cristiNa dos saNtos saLoMÃo.
2º termo aditivo - alteração do prazo de vigência ao contrato n.º 1.472/2020 - fME.
Pregão Presencial n.º 006/2020/PMa Parte: MUNicÍPio dE afUá - fUNdo 
MUNiciPal dE EdUcaÇÃo e a empresa JK da SilVa coSTa EirEli. fica 
prorrogado o prazo de fornecimento do objeto do mencionado contrato, a 
partir de 18 de março de 2022 até 19 de setembro de 2022.
ordenador de despesa: KeLLY cristiNa dos saNtos saLoMÃo.
2° termo aditivo - alteração do prazo de vigência ao contrato n.º 1.468/2020 - fME.
Pregão Presencial n.º 006/2020/PMa Parte: MUNicÍPio dE afUá - fUNdo 
MUNiciPal dE EdUcaÇÃo e a empresa raJ TEcNoloGia E coMÉrcio dE 
ProdUToS diVErSoS EirEli. fica prorrogado o prazo de fornecimento do 
objeto do mencionado contrato, a partir de 18 de março de 2022 até 19 de 
setembro de 2022.
ordenador de despesa: KeLLY cristiNa dos saNtos saLoMÃo.
2° termo aditivo - alteração do prazo de vigência ao contrato n.º 1.469/2020 - fME.
Pregão Presencial n.º 006/2020/PMa Parte: MUNicÍPio dE afUá - fUNdo 
MUNiciPal dE EdUcaÇÃo e a empresa a. r. GoiS - EPP. fica prorrogado o 
prazo de fornecimento do objeto do mencionado contrato, a partir de 18 de 
março de 2022 até 19 de setembro de 2022.
ordenador de despesa: KeLLY cristiNa dos saNtos saLoMÃo.
2° termo aditivo - alteração do prazo de vigência ao contrato n.º 1.470/2020 - fME.
Pregão Presencial n.º 006/2020/PMa Parte: MUNicÍPio dE afUá - fUNdo 
MUNiciPal dE EdUcaÇÃo e a empresa l. fEiToSa doS SaNToS - ME. fica 
prorrogado o prazo de fornecimento do objeto do mencionado contrato, a 
partir de 18 de março de 2022 até 19 de setembro de 2022.
ordenador de despesa: KeLLY cristiNa dos saNtos saLoMÃo
2° termo aditivo - alteração do prazo de vigência ao contrato n.º 1.471/2020 - fME.
Pregão Presencial n.º 006/2020/PMa Parte: MUNicÍPio dE afUá - fUNdo 
MUNiciPal dE EdUcaÇÃo e a empresa l. MaciEl diaS - ME. fica prorroga-
do o prazo de fornecimento do objeto do mencionado contrato, a partir de 18 
de março de 2022 até 19 de setembro de 2022.
ordenador de despesa: KeLLY cristiNa dos saNtos saLoMÃo
2° termo aditivo - alteração do prazo de vigência ao contrato n.º 1.741/2020 - fMaS.
Pregão Presencial n.º 008/2020/PMa Parte: MUNicÍPio dE afUá - fUNdo 
MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social e a empresa JK da SilVa coSTa EirE-
li. fica prorrogado o prazo de fornecimento do objeto do mencionado contra-
to, a partir de 01 de janeiro de 2022 até 29 de abril de 2022.
ordenador de despesa: Érica aMoriM VaZ
2° termo aditivo - alteração do prazo de vigência ao contrato n.º 1.743/2020 - fMS.
Pregão Presencial n.º 008/2020/PMa Parte: MUNicÍPio dE afUá - fUNdo 
MUNiciPal dE SaÚdE e a empresa JK da SilVa coSTa EirEli. fica prorro-
gado o prazo de fornecimento do objeto do mencionado contrato, a partir de 
01 de janeiro de 2022 até 29 de abril de 2022.
ordenador de despesa: HeNriQUe saNdro LoPes da cUNHa
2° termo aditivo - alteração do prazo de vigência ao contrato n.º 1.744/2020 - fUNdEB.
Pregão Presencial n.º 008/2020/PMa Parte: MUNicÍPio dE afUá - fUNdo 
MUNiciPal Para GESTÃo da MoViMENTaÇÃo doS rEcUrSoS do fUNdEB 
e a empresa JK da SilVa coSTa EirEli. fica prorrogado o prazo de forneci-
mento do objeto do mencionado contrato, a partir de 01 de janeiro de 2022 
até 29 de abril de 2022.
ordenador de despesa: KeLLY cristiNa dos saNtos saLoMÃo
2° termo aditivo - alteração do prazo de vigência ao contrato n.º 1.745/2020 - PMa.
Pregão Presencial n.º 008/2020/PMa Parte: MUNicÍPio dE afUá - PrEfEiTU-
ra MUNiciPal dE afUá e a empresa JK da SilVa coSTa EirEli. fica prorro-
gado o prazo de fornecimento do objeto do mencionado contrato, a partir de 
01 de janeiro de 2022 até 29 de abril de 2022.
ordenador de despesa: odiMar WaNderLeY saLoMÃo
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2° termo aditivo - alteração do prazo de vigência ao contrato n.º 1.687/2020 - PMa.
Pregão Presencial n.º 009/2020/PMa Parte: MUNicÍPio dE afUá - PrEfEiTU-
ra MUNiciPal dE afUá e a empresa coMErcial roSSY EirEli. fica prorro-
gado o prazo de fornecimento do objeto do mencionado contrato, a partir de 
01 de janeiro de 2022 até 28 de abril de 2022.
ordenador de despesa: odiMar WaNderLeY saLoMÃo
2° Prorrogação - alteração do prazo de vigência ao contrato n.º 1.689/2020 - fUNdEB.
Pregão Presencial n.º 009/2020/PMa Parte: MUNicÍPio dE afUá - fUNdo 
MUNiciPal Para GESTÃo dE MoViMENTaÇÃo doS rEcUrSoS do fUNdEB 
e a empresa c. alMEida da SilVa. fica prorrogado o prazo de fornecimento 
do objeto do mencionado contrato, a partir de 01 de janeiro de 2022 até 28 
de abril de 2022.
ordenador de despesa: KeLLY cristiNa dos saNtos saLoMÃo
2° Prorrogação - alteração do prazo de vigência ao contrato n.º 1.688/2020 - PMa.
Pregão Presencial n.º 009/2020/PMa Parte: MUNicÍPio dE afUá - PrEfEiTU-
ra MUNiciPal dE afUá e a empresa c. alMEida da SilVa. fica prorrogado 
o prazo de fornecimento do objeto do mencionado contrato, a partir de 01 de 
janeiro de 2022 até 28 de abril de 2022.
ordenador de despesa: odiMar WaNderLeY saLoMÃo
2° Prorrogação - alteração do prazo de vigência ao contrato n.º 1.998/2020 - fMME.
Pregão Presencial n.º 009/2020/PMa Parte: MUNicÍPio dE afUá - fUNdo 
MUNiciPal dE MEio aMBiENTE e a empresa c. alMEida da SilVa. fica 
prorrogado o prazo de fornecimento do objeto do mencionado contrato, a 
partir de 01 de janeiro de 2022 até 28 de abril de 2022.
ordenador de despesa: HiLder ViNiciUs de soUZa FÉLiX
2° Prorrogação - alteração do prazo de vigência ao contrato n.º 1.715/2020 - PMa.
Pregão Presencial n.º 010/2020/PMa Parte: MUNicÍPio dE afUá PrEfEiTU-
ra MUNiciPal dE afUá e a empresa V. SaNToS da coSTa - ME. fica prorro-
gado o prazo de fornecimento do objeto do mencionado contrato, a partir de 
01 de janeiro de 2022 até 29 de abril de 2022.
ordenador de despesa: odiMar WaNderLeY saLoMÃo
2° Prorrogação - alteração do prazo de vigência ao contrato n.º 1.714/2020 - fMS.
Pregão Presencial n.º 010/2020/PMa Parte: MUNicÍPio dE afUá - fUNdo 
MUNiciPal dE SaÚdE  e a empresa V. SaNToS da coSTa - ME. fica prorro-
gado o prazo de fornecimento do objeto do mencionado contrato, a partir de 
01 de janeiro de 2022 até 29 de abril de 2022.
ordenador de despesa: HeNriQUe saNdro LoPes da cUNHa
2° Prorrogação - alteração do prazo de vigência ao contrato n.º 1.713/2020 - fMaS.
Pregão Presencial n.º 010/2020/PMa Parte: MUNicÍPio dE afUá - fUNdo 
MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social  e a empresa V. SaNToS da coSTa 
- ME. fica prorrogado o prazo de fornecimento do objeto do mencionado con-
trato, a partir de 01 de janeiro de 2022 até 29 de abril de 2022.
ordenador de despesa: Érica aMoriM VaZ
2° Prorrogação - alteração do prazo de vigência ao contrato n.º 1.997/2020 - fMMa.
Pregão Presencial n.º 010/2020/PMa Parte: MUNicÍPio dE afUá - fUNdo 
MUNiciPal dE MEio aMBiENTE  e a empresa V. SaNToS da coSTa - ME. 
fica prorrogado o prazo de fornecimento do objeto do mencionado contrato, 
a partir de 01 de janeiro de 2022 até 29 de abril de 2022.
ordenador de despesa: HiLder ViNiciUs de soUZa FÉLiX
2° Prorrogação - alteração do prazo de vigência ao contrato n.º 1.680/2020 - fMaS.
Pregão Presencial n.º 002/2020/PMa Parte: MUNicÍPio dE afUá - fUNdo 
MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social  e a empresa c. alMEida da coSTa 
- ME. fica prorrogado o prazo de fornecimento do objeto do mencionado con-
trato, a partir de 01 de janeiro de 2022 até 29 de abril de 2022.
ordenador de despesa: Érica aMoriM VaZ
2° Prorrogação - alteração do prazo de vigência ao contrato n.º 291/2020 - PMa.
Pregão Presencial n.º 002/2020/PMa Parte: MUNicÍPio dE afUá -PrEfEi-
TUra MUNiciPal dE afUá  e a empresa c. alMEida da coSTa - ME. fica 
prorrogado o prazo de fornecimento do objeto do mencionado contrato, a 
partir de 01 de janeiro de 2022 até 29 de abril de 2022.
ordenador de despesa: odiMar WaNderLeY saLoMÃo
2° Prorrogação - alteração do prazo de vigência ao contrato n.º 292/2020 - fMS.
Pregão Presencial n.º 002/2020/PMa Parte: MUNicÍPio dE afUá - fUNdo 
MUNiciPal dE SaÚdE  e a empresa c. alMEida da coSTa - ME. fica prorro-
gado o prazo de fornecimento do objeto do mencionado contrato, a partir de 
01 de janeiro de 2022 até 29 de abril de 2022.
ordenador de despesa: HeNriQUe saNdro LoPes da cUNHa
2° Prorrogação - alteração do prazo de vigência ao contrato n.º 293/2020 - fMaS.
Pregão Presencial n.º 002/2020/PMa Parte: MUNicÍPio dE afUá - fUNdo 
MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social  e a empresa c. alMEida da coSTa 
- ME. fica prorrogado o prazo de fornecimento do objeto do mencionado con-
trato, a partir de 01 de janeiro de 2022 até 29 de abril de 2022.
ordenador de despesa: Érica aMoriM VaZ
2° Prorrogação - alteração do prazo de vigência ao contrato n.º 294/2020 - fMMa.
Pregão Presencial n.º 002/2020/PMa Parte: MUNicÍPio dE afUá - fUNdo 
MUNiciPal dE MEio aMBiENTE  e a empresa c. alMEida da SilVa - ME. 
fica prorrogado o prazo de fornecimento do objeto do mencionado contrato, 
a partir de 01 de janeiro de 2022 até 29 de abril de 2022.
ordenador de despesa: HiLder ViNiciUs de soUZa FÉLiX
5ª Prorrogação ao contrato n.º 1.059/2017 - PMa. Pregão Presencial n.º 
023/2017/PMa Parte: MUNicÍPio dE afUá - PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
afUá e a empresa NoNaTo adriaNo VaZ loBaTo - ME. o prazo de exe-
cução dos serviços ora contratados será de 01 de janeiro de 2022 até 20 de 
junho de 2022.
ordenador de despesa: odiMar WaNderLeY saLoMÃo
5° Prorrogação ao contrato n.º 1.060/2017 - PMa. Pregão Presencial n.º 
023/2017/PMa Parte: MUNicÍPio dE afUá - PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
afUá e a EdiclÉia doS SaNToS MacHado. o prazo de execução dos servi-
ços ora contratados será de 01 de janeiro de 2022 até 20 de junho de 2022.
ordenador de despesa: odiMar WaNderLeY saLoMÃo
5° Prorrogação ao contrato n.º 1.124/2017 - fMaS. Pregão Presencial n.º 
023/2017/PMa Parte: MUNicÍPio dE afUá - fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊN-
cia Social e a empresa r PaZ cardoSo - ME. o prazo de execução dos ser-
viços ora contratados será de 01 de janeiro de 2022 até 20 de junho de 2022.
ordenador de despesa: Érica aMoriM VaZ

1ª Prorrogação - alteração do prazo de vigência ao contrato n.º 1340/2021-
fMS. Pregão Presencial n.º 003/2021 - SrP n° 001/2021. Parte: MUNicÍPio 
dE afUá - fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE e a empresa a. r. GÓiS - EPP. fica 
prorrogado o prazo de fornecimento do objeto do mencionado contrato, 06 
(seis) meses a contar da data da assinatura.
ordenador de despesa: HeNriQUe saNdro LoPes da cUNHa
1ª Prorrogação - alteração do prazo de vigência ao contrato n.º 1341/2021-
fMS. Pregão Presencial n.º 003/2021 - SrP n° 001/2021. Parte: MUNicÍPio dE 
afUá - fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE e a empresa ParaMEd diSTriBUidora 
dE MEdicaMENToS lTda - EPP. fica prorrogado o prazo de fornecimento do 
objeto do mencionado contrato, 06 (seis) meses a contar da data da assinatura.
ordenador de despesa: HeNriQUe saNdro LoPes da cUNHa
terMo de aNULaÇÃo
Despacho de anulação de processo licitatório, em razão da ilegalidade ocor-
rida no certame.
referente: tomada de Preços nº 002/2022
o PreFeito MUNiciPaL de aFUÁ/Pa, no uso de suas atribuições legais 
e em conformidade o artigo 49, da lei nº 8.666/93, e coNSidEraNdo que o 
extrato do edital somente foi publicado na página do Portal do TcM/GEoBraS 
e no site do município www.afua.pa.gov  no dia 03 de março de 2022, ficando 
disponível durante 14 dias até a data marcada para a abertura da documentação 
e propostas, não atendendo o prazo mínimo de 15 dias, prazo de publicação 
estabelecido para a modalidade Tomada de Preços, ferindo o disposto no art. 21, 
inc. iii e §3º, da lei 8.666/93. coNSidEraNdo a necessidade de sanar a ile-
galidade, rESolVE aNUlar o processo administrativo de licitação Nº 227/2022, 
Edital de Tomada de Preços Nº 002/2022, cujo objeto é a contratação de empre-
sa para de execução de obra, através de empreitada global, para aMPliaÇÃo da 
EScola MUNiciPal dr. JarBaS caValcaNTE, Vila EMaPa, afUá/Pa.

afUá/Pa, 21 de março de 2022.
odiMar WaNderLeY saLoMÃo

Prefeito Municipal
Protocolo: 775821

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cacHoeira do PiriÁ / Pa
aViso de LicitaÇÃo

reGÃo eLetrÔNico srP Nº 004/2022 Pe
o Município de cachoeira do Piriá/Pa, por meio da Prefeitura Municipal 
torna público que às 09:00h do dia 06 de abril de 2022, no endereço eletrô-
nico www.portaldecompraspúblicas.com.br, realizará licitação na modalidade 
pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, no modo de dis-
puta aberto, que objetiva o rEGiSTro dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa(S) ViSaNdo o forNEciMENTo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS Para 
SUPrir aS NEcESSidadES da MErENda EScolar aoS alUNoS da rEdE 
MUNiciPal E crEcHES do MUNicÍPio dE cacHoEira do Piriá - Pa. os 
interessados poderão obter o texto integral do edital e todas as informações 
sobre a licitação através do acesso à página do Tribunal de contas do Muni-
cípio/Pa, www.portaldecompraspúblicas.com.br ou na sala da comissão Per-
manente de licitação - cPl junto à Prefeitura Municipal de cachoeira do Piriá.

cHaMada PÚBLica N° 001/2022
o município de cachoeira do Piriá, por meio da secretaria Municipal 
de educação, torna público o Edital de chamada Publica da agricultura fami-
liar nº 001/2022, para credenciamento de grupos formais de agricultores fa-
miliares e empreendedores familiares rurais ou suas organizações ou grupos 
informais de agricultores familiares ou fornecedores individuais da agricultura 
familiar interessadas em fornecer gêneros alimentícios destinados ao atendi-
mento da clientela beneficiária do Programa Nacional de Alimentação Escolar. 
Período e local para entrega dos envelopes: 24 de março de 2022 a 14 de 
abril de 2022 no horário de 08:00 ás 13:00 h na sede da Prefeitura Municipal, 
situado na av. Getúlio Vargas, nº 534. a abertura dos envelopes e o resultado 
da chamada Pública serão proferidos em sessão pública a ser realizada no dia 
14 de abril de 2022 às 09h00min, na sala de reunião da cPl da Prefeitura. 
cachoeira do Piriá-Pa 24 de Março de 2022

rosi carmem Barbosa cavalcante
Secretaria Municipal de Educação

Protocolo: 775822

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtrato de terMo de aPostiLaMeNto 

4º Termo de apostilamento do contrato nº 3012002/2020. Pregão Eletrônico 
nº 016/2020. Quarto Termo de apostilamento do contrato nº 3012002/2020. 
Pregão Eletrônico nº 016/2020. objeto: realinhamento de preço dos itens 01 
e 02, constantes no contrato nº 3012002/2020, cujo o objeto é aquisição de 
combustível para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de capane-
ma/Pa, com fim de reestabelecer o reequilíbrio econômico-financeiro. Empre-
sa: Posto Pacheco ltda cNPJ nº 05.652.817/0001-68. fund. legal: art. nº 65, 
inciso ii alínea “d” da lei nº 8.666/93. assinatura: 17/03/2022. Francisco 
Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 775824
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aVisos de LicitaÇÃo 

o Fundo Municipal de educação de castanhal - FMe (UasG: 927637), 
por intermédio da Secretaria Municipal de Suprimento e licitação torna públi-
co abertura do Processo Licitatório do tipo menor preço por item, na modali-
dade Pregão Eletrônico SrP nº 028/2022/fME, cujo objeto é a contratação de 
Empresa Especializada no fornecimento de Equipamentos antropométricos 
para o Desenvolvimento das Atividades Obrigatórias no Âmbito do Programa 
Nacional de alimentação Escolar - Pnae, destinado a atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Educação de castanhal/Pa, por um período de 12 
(doze) Meses. a sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulga-
ção das Propostas de Preços e início da etapa de lances no dia 05/04/2022às 
09:00 horas. o Edital estará disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/
portal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios e www.comprasnet.
gov.br e e-mail pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da 
publicação. Paula Francinara silva sampaio - Pregoeira do Fundo de 
educação.
a Prefeitura Municipal de castanhal, por intermédio da Secretaria Muni-
cipal de Suprimento e licitação torna público a abertura do Processo licita-
tório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 
029/2022/PMc, cujo objeto é a contratação de Empresa Especializada Para 
fornecimento de Solução de outsourcing de Tecnologia da informação/Ti, 
compreendendo a cessão de direito de uso de Equipamentos (Primeiro Uso), 
incluindo a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e corretiva, Mo-
nitoramento, fornecimento de Peças e Suprimentos Necessários, incluindo 
Serviços de Suporte de como operacionalizar a Solução em sua Gestão, para 
atender as necessidades das diversas Secretarias/fundos Municipais, bem 
como, o instituto de Previdência deste Município de castanhal/Pará, por um 
período de 24 (vinte e quatro) Meses, a sessão pública de Pregão Eletrôni-
co terá início com a divulgação das Propostas de Preços e início da etapa 
de lances no dia 05/04/2022às 09:00 horas. o Edital estará disponível nos 
sites: http://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: 775826

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE DOM ELISEU

.

aViso de rePUBLicaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 001/2022-FMs  

Proc. adMiNistratiVo Nº 00302004/22 
Proc. LicitatÓrio Nº 2/2022-230201

o Município de dom eliseu através da secretaria Municipal de saú-
de, torna público que no dia 08/04/2022 às 10h00min, na Sala de reuniões 
da sede do poder Executivo Municipal localizada na av. Juscelino Kubitschek 
de oliveira, nº02, centro, cEP: 68.633-000, realizará licitação, Modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço global. com o objeto:” obtenção de 
Proposta mais vantajosa para a administração, relativa à contratação de pes-
soa jurídica, para execução indireta, por meio de empreitada global de mão de 
obra para realizar a aMPliaÇÃo do PrÉdio da SEcrETaria MUNiciPal dE 
SaÚdE, localizado na rua ceará, s/n, centro no Município de dom Eliseu/Pa, 
conforme Projetos, Memoriais descritivos e Planilhas orçamentárias, neste 
município, e de acordo com o presente Edital e seus anexos”. o procedimento 
licitatório obedecerá ao disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados 
nos endereços eletrônico: https://domeliseu.pa.gov.br/ e  https://www.tcm.
pa.gov.br/portaldojurisdicionado/sistema/geo-obras ou no departamento de 
licitações da prefeitura municipal, localizado no mesmo endereço acima referi-
do, informações e esclarecimentos via e-mail - licitadom@gmail.com, a partir 
da publicação deste aviso, no horário de expediente das 08:00hs às 13:00hs.

Verônica silva da costa
Presidente da cPl

Protocolo: 775827

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetroNico srP Nº 009/2022-PMde 

Proc. LicitatÓrio Nº 9/2022-210301  
Proc. adMiNistratiVo Nº 01003013/22

o Município de dom eliseu, Prefeitura Municipal, por intermédio do Pre-
goeiro, torna público que às 10:00h do dia 05/04/2022, realizará licitação, 
Pregão Eletrônico SrP, tipo menor preço por item, para a coNSTiTUiÇÃo 
dE rEGiSTro dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para for-
NEciMENTo dE rEcarGa dE GáS GlP E VaSilHaME Para o acoNdicio-
NaMENTo dE GáS liQUEfEiTo coMPlETo ViSaNdo SUPrir aS NEcES-

SidadES BáSicaS da PrEfEiTUra MUNiciPal, SEcrETariaS E fUNdoS 
MUNiciPaiS, dESTiNadoS a aTENdEr oS ProGraMaS E dEMaiS aTiVida-
dES PrEciPUaS da PrEfEiTUra MUNiciPal dE doM EliSEU, coNforME 
ESPEcificaÇÕES E QUaNTidadES ESTiMadaS dEScriTaS No TErMo dE 
rEfErÊNcia, aNEXo i do EdiTal, a realizar-se na no endereço eletrônico: 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/. a licitação obedecerá ao 
disposto na lei nº 10.520/2002, decreto Nº 10.024, de 20 de Setembro de 
2019, subsidiada pela lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. o Edital 
e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço ele-
trônico: https://domeliseu.pa.gov.br/ e no departamento de licitações da Pre-
feitura, localizado na av. Juscelino Kubitschek de oliveira, nº02, centro, deste 
Município - cEP: 68.633-000, a partir da publicação deste aviso, no horário de 
expediente das 08:00hs às 13:00hs. informações: licita.pmde@gmail.com.

Felipe Gabriel correa Barros
Pregoeiro Municipal

Protocolo: 775829

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 010/2022-FMas 

Proc. LicitatÓrio Nº9/2022-210302  
Proc. adMiNistratiVo Nº 00803002/22

o Município de dom eliseu, através da secretaria Municipal de assis-
tência social, por intermédio do Pregoeiro, torna público que às 10:00h do 
dia 06/04/2022, realizará licitação, Pregão Presencial SrP, tipo menor preço 
por item, para a rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS forNEciMENTo 
dE UrNaS E TraNSlado Para PESSoaS dE BaiXa rENda do MUNicÍPio 
dE doM EliSEU, aSSiSTidaS PEla SEcrETaria dE aSSiSTÊNcia Social, 
NESTE MUNicÍPio, cUJaS ESPEcificaÇÕES dETalHadaS ENcoNTraM-SE 
EM aNEXo i, acoMPaNHaNdo o EdiTal da liciTaÇÃo, a realizar-se na Sala 
de reuniões da sede do poder Executivo Municipal localizada na av. Juscelino 
Kubitschek de oliveira, nº02, centro, cEP: 68.633-000. a licitação obedecerá 
ao disposto na lei nº 10.520/2002, subsidiada pela lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados no endereço eletrônico: https://domeliseu.pa.gov.br/ e no de-
partamento de licitações da Prefeitura no mesmo endereço acima referido, 
a partir da publicação deste aviso, no horário de expediente das 08:00hs às 
13:00hs. informações: licita.pmde@gmail.com.

Felipe Gabriel correa Barros
Pregoeiro Municipal

Protocolo: 775830
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ELDORADO DO CARAJÁS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de eLdorado dos caraJas
aViso de LicitaÇÃo

o município  de eldorado dos carajás, por intermédio da Prefeitura 
Municipal de eldorado dos carajás, torna pública a licitação coM cri-
TÉrio dE JUlGaMENTo MENor PrEÇo Por loTE, NoS TErMoS da lEi Nº 
10.520, dE 17 dE JUlHo dE 2002, do dEcrETo Nº 10.024, dE 20 dE SE-
TEMBro dE 2019, do dEcrETo Nº 7.746, dE 05 dE JUNHo dE 2012, do 
dEcrETo N° 8.538, dE 06 dE oUTUBro dE 2015, aPlicaNdo-SE, SUBSi-
diariaMENTE, a lEi Nº 8.666, dE 21 dE JUNHo dE 1993, E aS EXiGÊNciaS 
ESTaBElEcidaS NESTE EdiTal. lEi coMPlEMENTar Nº 123/06 E 147/2014, 
E dEMaiS lEGiSlaÇÃo PrEGÃo ElETrÔNico Nº 9/2022-011 PMEc.  obje-
to: contratação de empresa para fornecimento de insumos e serviços para fo-
mento as ações de assistência técnica aos agricultores aderidos ao Programa 
Territórios Sustentáveis no município de Eldorado do Carajás conforme conve-
nio de nº 31/2021-SEdaP Processo nº 2021/1369667. abertura  06/04/2022 
08hs00min. o mesmo encontra disponível nos site do TcM-Pa  e Portal da 
Transparência e Prefeitura municipal de Eldorado dos carajás https://www.
eldoradodocarajas.pa.gov.br/portal-da-transparencia , será realizado através 
do portal www.portaldecompraspublicas.com.br. tiago Pereira costa Pre-
goeiro Municipal.

Protocolo: 775832
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FARO

.

MUNicÍPio de Faro - Pa
o MUNicÍPio de Faro reaLiZarÁ No dia 12/04/2022 Às 10:00 Hrs, 
toMada de PreÇos Nº 00007/2022. oBJETo: coNTraTaÇÃo dE SEr-
ViÇoS dE TraNSPorTE flUVial NoS TrEcHoS faro/SaNTarÉM/faro, 
faro/PariNTiNS/faro, faro/JUrUTi/faro E faro/oriXiMiNá/faro, 
faro/MaNaUS/faro Para aTENdEr aS NEcESSidadES da PMf E dEMaiS 
fUNdoS MUNiciPaiS. o resPectiVo editaL eNcoNtra-se No deP. 
de LicitaÇÕes Na sede da PreFeitUra de Faro.

Protocolo: 775833
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

eXtrato do PriMeiro terMo aditiVo de rerratiFicaÇÃo 
do coNtrato N° 105/2021-seMed/PMM. 

Processo Licitatório nº. 12.959/2021-PMM, concorrência nº 008/2021 
- ceL/seVoP/PMM. objeto do contrato original: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
dE ENGENHaria Para coNSTrUÇÃo da EScola MUNiciPal dE ENSiNo fUN-
daMENTal cidadE JardiM, localiZada Na aVENida doS BUriTiS, Qd 110, 
loTES 1 E 4, Bairro cidadE JardiM, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. objeto do 
Aditivo: Retificar a cláusula sexta do contrato original n° 105/2021-SEMED/
PMM, reduzindo o valor global da proposta contratual. oNde se LÊ: cláusula 
Sexta - Preço e cobertura financeira: 6.1 - o preço para execução dos ser-
viços objeto deste contrato é de r$ 5.305.267,05 (cinco milhões, trezentos 
e cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinco centavos). Leia-se: 
cláusula Sexta - Preço e cobertura financeira: 6.1 - o preço para execução 
dos serviços objeto deste contrato é de r$ 5.299.745,27 (cinco milhões, du-
zentos e noventa e nove mil, setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e sete 
centavos). contratada: coNSTrUTora E TraNSPorTadora PoNTE alTa - 
EirEli - ME. cNPJ: 02.162.807/0001-56. assinatura: 22/03/2022. Marilza 
de oliveira Leite - secretária Municipal de educação.

Protocolo: 775834

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato ao coNtrato Nº 178/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 29.527/2021-ceL/seVoP/PMM, autua-
do 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: 
aQUiSiÇÃo dE ElETrodoMÉSTicoS, MÓVEiS Para EScriTÓrio E cEN-
Tral dE ar coNdicioNado Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrE-
Taria MUNiciPal dE oBraS PÚBlicaS - SEVoP-PMM. Empresa: SErraNa 
diSTriBUidora lTda cNPJ: 30.313.649/0001-23; valor: r$ 3.556,00 (três 
mil, quinhentos e cinquenta e seis reais), assinatura 22/03/2022 Vigência: 
31/12/2022. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 775837

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato ao coNtrato Nº 177/2022/seVoP
Processo administrativo nº 4.638/2022-PMM, autuado na modalida-
de dispensa de licitação nº 016/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: aquisição 
de Materiais para Construção de Abrigos Provisórios, para as famílias atin-
gidas pela elevação do nível dos rios inacianas e Tocantins, Empresa: Ma-
dErEira UNiÃo EirEli, inscrita sob o cNPJ: 32.295.645/0001-95; valor r$ 
211.839,44 (duzentos e onze mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta 
e quatro centavos), assinatura 22/03/2022 Vigência: o contrato terá sua du-
ração diretamente vinculada a vigência do decreto municipal n.º 268 de 03 de 
janeiro de 2022, Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 180/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 27.463/2021-PMM, autuado na modalidade 
Pregão Presencial (SrP) Nº 076/2021-cEl/PMM, que gerou a ata de registro 
de Preços Nº 019/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: aquisição de Material Elétrico, 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de obras e Viação Publica - 
SEVoP. Empresa: KElfoNTE iNdUSTria E coMErcio dE MaTErial ElETrico 
EirEli, cNPJ: 32.371.749/0001-31; valor r$ 165.008,95 (cento e sessenta e 
cinco mil, oito reais e noventa e cinco centavos), assinatura 22/03/2022 Vigên-
cia: 31/12/2022, Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 170/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 29.146/2021-PMM, autuado na modalidade 
PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 090/2021-cEl/PMM, que gerou a ata de registro 
de Preços Nº 029/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: aquisição de Peças de reposi-
ção para centrais de ar, , para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de obras e Viação Publica - SEVoP. Empresa: GaMElEira coM. E SErViÇoS 
lTda, cNPJ nº 03.687.304/0001-67; valor r$ 86.357,13 (oitenta e seis mil, tre-
zentos e cinquenta e sete reais e treze centavos), assinatura 22/03/2022 Vigên-
cia: 31/12/2022, Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 775839

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL

eXtrato do 1° terMo aditiVo de coNtrato Nº 186/2021/seas-
Pac, processo nº 5.513/2021/PMM, objeto: locação de espaço de evento 
destinado ao serviço de fortalecimento de vínculos com crianças e adolescen-
tes atendidos pelo craS-folHa13 Proprietário Sr. MarcElo cardoSo liMa, 
inscrito no cPf: 591.892.232-68; Valor: 3.000,00 (três mil reais) data da 
assinatura: 22/03/2022; de Vigência 27/03/2022 aTÉ 27/03/2023, Nadjalu-
cia oliveira Lima, secretária Municipal de assistência social.

Protocolo: 775840

aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
Processo Nº 7.232/2021-PMM  

coNcorrÊNcia Nº 005/2021-ceL/seVoP/PMM. oBJETo: contratação 
de agência especializada para prestação de serviços de publicidade, realiza-
dos integradamente, com abrangência, local, regional, estadual e nacional, 

para a Prefeitura Municipal de Marabá. Vencedora: Griffo coMUNicaÇÃo E 
JorNaliSMo lTda - cNPJ: 04.144.804/0001-15, pelo que adjudico o objeto 
no valor total de R$ 4.000.000,00 e Homologo o processo licitatório por cum-
prir as exigências das leis federais: 12.232/2010 e 8.666/1993, conforme 
Parecer final de regularidade emitido pela controladoria Geral do Município. 
Marabá/Pa, 22.03.2022, José Nilton de Medeiros - secretário Municipal 
de administração.

Protocolo: 775841

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

eXtrato de coNtrato Nº 20220255
oriGeM: arP 004 PreGÃo Nº Pe srP 008/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o).....: Jr coMErcio E SErVicoS EirEli
cNPJ: 31.911.796/0001-68
oBJETo.......: fornecimento, sob demanda, material de expediente, destinado 
ao atendimento de demandas do fundo Municipal de Educação.
Valor ToTal........: r$ 36.055,80 (trinta e seis mil, cinquenta e cinco reais 
e oitenta centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2021 Atividade, 2.024, 2.026 Classifi-
cação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
ViGÊNcia: 22 de março de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

cLeide Ferreira cHaVes
PrEGoEira

Protocolo: 775843

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2022-00003 

objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de atendimento 
individualizado de cuidador (auxiliar de Vida diária Escolar), bem como ser-
viços de intermediação de libras (língua Brasileira de Sinais), para dar apoio 
nas Escolas da rede Pública Municipal de Ensino das Zonas Urbana, rural e 
áreas indígenas. data de abertura: 08/04/2022 as 09:00 hs. a retirada do 
Edital deverá ser efetuada via internet, no site: www.portaldecompraspubli-
cas.com.br ou de segunda a sexta-feira, de 8h as 12h e das 14h as 18h, na 
sede da PMP, sito na rua do contorno, 1212 - centro. Pgm: 24/03/2022. 
Jorge Pascoa da silva - Pregoeiro. Portaria n° 04/2022-GPP.

Protocolo: 775844

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

editaL de citaÇÃo de serVidor
o Presidente da comissão de Processo administrativo disciplinar, desig-
nada pela Portaria nº 015 de 12 de janeiro de 2022, do Exmº Prefeito deste 
Município, publicada em 21 de janeiro de 2022, no uso de suas atribuições, e 
tendo em vista o disposto no artigo 228, da lei Municipal nº 4.231/02 – Es-
tatuto dos Servidores Públicos, ciTa pelo presente Edital o servidor adonias 
ferreira lima Sousa, Professor, Matrícula, 1685, lotado na Secretaria Munici-
pal de Educação, para no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da publicação 
deste, comparecer na sala das comissões– Núcleo de Processo administrativo 
e controle disciplinar, no centro administrativo da Prefeitura Municipal de 
Parauapebas, na SEMad - Secretaria Municipal de administração, Térreo, si-
tuado no Morro dos Ventos, no Bairro Beira Rio II, a fim de apresentar defesa 
escrita no referido processo a que responde, sob pena de revelia.

Parauapebas-Pa, 15 de março de 2022.
alessandro sousa silva-Presidente

Protocolo: 775422

estado do ParÁ
MUNiciPio de ParaUaPeBas

PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
coNcUrso PÚBLico - edital Nº 001/2012/acs

aViso de NoMeaÇÃo
o Prefeito Municipal de Parauapebas, no uso de suas atribuições, torna 
pública a NoMEaÇÃo em cumprimento da decisão judicial em favor da can-
didata aNtoNia da siLVa soUZa, expedida no Processo nº 0014001-
44.2016.8.14.0040, aprovada no concurso Público nº 001/2012/ acS, des-
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tinado ao preenchimento de vaga para o cargo de aGeNte coMUNitÁrio 
de saÚde – acs – carGo 16 - cidade JardiM, para o quadro de pes-
soal efetivo de Nível fundamental da Prefeitura e coNVoca para compare-
cer na sede da Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de administração/
coordenadoria de Treinamentos e recursos Humanos - cTrH, localizada no 
Morro dos Ventos, Quadra Especial, s/n, Bairro Beira rio ii, no dia 08 de abril 
de 2022 às 09:30hs, munido de cópia legível dos documentos, das certidões 
e da via original dos exames, conforme Edital Nº 001/2012.
carGo: 16 - cidade JardiM
Ordem de Classificação-Nome-Portaria/Ano;
4 - aNtoNia da siLVa soUZa -091/2022.

Parauapebas (Pa), 24 de Março de 2022.
darci José Lermen

Prefeito Municipal de Parauapebas
Protocolo: 775969

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2022-PMPd

a Prefeitura Municipal de Pau d’arco - Pa, por intermédio do Setor de licita-
ção, torna público que, fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
tipo menor preço por item, objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS ViSaNdo fUTUra 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM PrESTaÇÃo dE SErViÇoS 
dE liNK dE acESSo iNTErNET (fiBra ÓTica E Via rádio) coM iNSTa-
laÇÃo dE EQUiPaMENToS EM rEGiME  dE coModaTo EM aTENdiMENTo 
aS NEcESSidadES PrEfEiTUra dE PaU d’arco/Pa E  SUaS SEcrETariaS/
fUNdoS, coNforME TErMo dE rEfErENcia. data e horário do início da 
disputa: 09:01 horas do dia 06/04/2022. de acordo com o que determina a 
legislação vigente, a realizar-se no Portal de compras Pública https://www.
portaldecompraspublicas.com.br. O procedimento licitatório obedecerá ao 
disposto na lei federal nº  10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 
10.024, dE 20 de setembro de 2019, lei nº 8.666/93 e demais legislação e 
suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas. o Edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados no Portal de compras Púbicas 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Prefeitura na Url ht-
tps://paudarco.pa.gov.br/licitacoes-e-contratos/ e no Mural das licitações do 
TcM/Pa, https://www.tcm.pa.gov.br a partir da publicação deste aviso.

PaU d’arco - Pa, 23 de Março de 2022.
FredsoN Pereira da siLVa

Prefeito Municipal
Protocolo: 775845

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO MARIA

.

aViso de LicitaÇÕes
ModaLidade: tomada de Preços n. º 003/2022, Processo Licitatório 
n.º 022/2022-000003. tiPo: Menor Preço Global oBJETo: contrata-
ção de empresa para execução de serviços de engenharia para a revitali-
zação do cemitério do setor Vila Nova na sede do município de rio Maria, 
neste estado. (convênio 021/2022 SEdoP/PrMr). PraZo Para ENTrEGa 
e aBErTUra doS ENVEloPES: dia 08 de abril de 2022 às 10h:00m. rEGi-
MENTo: lei federal n. º 8.666/93 de 21 de julho de 1993 com as alterações 
da lei n. º 8.883/94, e demais alterações posteriores e lei complementar 
n. º 123/2006. iNforMaÇÕES: o Edital e seus anexos estarão à disposição 
dos interessados gratuitamente na página https://www.riomaria.pa.gov.br/
licitacoes-econtratos/ e junto a cPl, das 08h00m às 12h00m, nos dias úteis. 
Endereço da Prefeitura: av. rio Maria, 660, centro, cEP: 68.530-000, rio 
Maria - Pa. fone (94) 99165-0735. rio Maria - Pa, 17 de fevereiro de 2022. 
Marco rolim - Presidente da c.P.L.

Protocolo: 775846
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo

iNeXiGiBiLidade Nº 6/2022-0003
a Prefeitura Municipal de santa Bárbara do Pará/Pa torna público a 
abertura da iNEXiGiBilidadE Nº 6/2022-0003, cHaMada PÚBlica Por 
MEio dE crEdENciaMENTo para crEdENciaMENTo dE PESSoaS fÍSicaS 
aUTÔNoMaS E/oU JUrÍdicaS ESPEcialiZadaS Na rEaliZaÇÃo dE SErVi-
ÇoS MÉdicoS, a fiM dE aTENdEr a NEcESSidadE do cENTro ESPEcial 
dE SaÚdE - UrGÊNcia E EMErGÊNcia, do MUNicÍPio dE SaNTa BárBara 

do Pará/Pa. o credenciamento será a partir da data desta publicação 
até o dia 14 de abril de 2022 às 09:00hs. Edital e anexos: https://santa-
barbara.pa.gov.br/, Portal TcM/Pa; Setor de licitações: rodovia augusto 
Meira filho, KM 17, S/Nº, Sala de licitações, horário 08:00hs às 14:00hs, 
cplsantabarbara2022@gmail.com.

Queila Meireles Flores
Presidente comissão de licitação

Protocolo: 775849

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
eXtratos de coNtratos 

reGistro de PreÇo oriGiNÁrio 
de PreGÃo eLetrÔNico Nº 048/2021

objeto: aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Pro-
grama Nacional de alimentação Escolar - Pnae, no Município de Santa Maria 
do Pará/Pa. contratante: fundo Municipal de Educação. contrato nº 20220089. 
contratada: cajado comercio de alimentos Eireli, cNPJ 32.163.746/0001-02. 
Valor: r$ 27.520,00 (vinte e sete mil, quinhentos e vinte reais). Vigência: 
16/03/2022 a 31/12/2022.

reGistro de PreÇo oriGiNÁrio 
de PreGÃo eLetrÔNico Nº 048/2021 

objeto: aquisição de Gêneros alimentícios para atender as necessidades do 
Programa Nacional de alimentação Escolar - Pnae, no Município de Santa Maria 
do Pará/Pa. contratante: fundo Municipal de Educação. contrato nº 20220090. 
contratada: r P S de oliveira Eireli, cNPJ 41.288.529/0001-30. Valor: r$ 
548.825,60 (quinhentos e quarenta e oito mil, oitocentos e vinte e cinco reais e 
sessenta centavos). Vigência: 16/03/2022 a 31/12/2022.

reGistro de PreÇo oriGiNÁrio 
de PreGÃo eLetrÔNico Nº 048/2021 

objeto: aquisição de Gêneros alimentícios para atender as necessidades do 
Programa Nacional de alimentação Escolar - Pnae, no Município de Santa Maria 
do Pará/Pa. contratante: fundo Municipal de Educação. contrato nº 20220091. 
contratada: Jbcomercio e Servicos Eireli, cNPJ 43.821.348/0001-52. Valor: r$ 
227.240,00 (duzentos e vinte e sete mil, duzentos e quarenta reais). Vigência: 
16/03/2022 a 31/12/2022.

reGistro de PreÇo oriGiNÁrio 
de PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2022 

objeto: 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 Secretaria Municipal de administração de San-
ta Maria do Pará/Pa. contratante: Prefeitura Municipal. contrato nº 20220108. 
contratada: Valdeci apoliano freire 04454537291, cNPJ 22.941.399/0001-48. 
Valor: r$ 120.018,50 (cento e vinte mil, dezoito reais e cinquenta centavos). 
Vigência: 21/03/2022 a 31/12/2022.

reGistro de PreÇo oriGiNÁrio 
de PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2022 

objeto: contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Hospedagem 
em Hotel no Município de Santa Maria do Pará/Pa com café da Manhã inclu-
so, Para atender as demandas do fundo Municipal de Saúde de Santa Maria 
do Pará/Pa. contratante: fundo Municipal de Saúde. contrato nº 20220109. 
contratada: Valdeci apoliano freire 04454537291, cNPJ 22.941.399/0001-
48. Valor: r$ 19.216,00(dezenove mil, duzentos e dezesseis reais). Vigência: 
21/03/2022 a 31/12/2022.

reGistro de PreÇo oriGiNÁrio 
de PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2022

objeto: 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 do fundo Municipal de assistência Social de San-
ta Maria do Pará/Pa. contratante: fundo Municipal de assistência Social. con-
trato nº 20220110. contratada: Valdeci apoliano freire 04454537291, cNPJ 
22.941.399/0001-48. Valor: r$ 38.339,00(trinta e oito mil, trezentos e trinta e 
nove reais). Vigência: 21/03/2022 a 31/12/2022.

reGistro de PreÇo oriGiNÁrio 
de PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2022 

objeto: contratação de Empresa Para Prestação de serviços de Hospeda-
gem em Hotel no Município de Santa Maria do Pará/Pa com café da Ma-
nhã incluso, Para atender as demandas do fundo Municipal de Educação 
de Santa Maria do Pará/Pa. contratante: fundo Municipal de Educação. 
contrato nº 20220111. contratada: Valdeci apoliano freire 04454537291, 
cNPJ 22.941.399/0001-48. Valor: r$ 19.216,00(dezenove mil, duzentos e 
dezesseis reais). Vigência: 21/03/2022 a 31/12/2022.

Protocolo: 775850

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos 001/2022
contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventi-
va e corretiva de pontes estaqueadas de madeira em diversas regiões da zona 
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rural do Município de São felix do Xingu atendendo e a Secretaria Municipal de 
obras. abertura: 12/04/2022 às 08h30m. EdiTal: departamento de licita-
ções na sede da Prefeitura no Endereço: avenida 22 de março nº. 915 - cen-
tro no horário das 7h30m às 12h00m. e-mail licitação.pmsfx@hotmail.com.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 775851

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo

a secretaria Municipal de saúde de são Miguel do Guamá, torna público 
abertura de Processo Licitatório, do tipo menor preço por item, na modalidade 
Pregão Eletrônico SrP nº 021/2022, cujo objeto é registro de preços para 
contratação de empresa objetivando a prestação de serviços de fisioterapias 
assistenciais aos pacientes do sistema único de saúde-sus que necessitam 
de atenção e acompanhamento a fim de atender necessidades precípuas da 
Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá-Pa. a sessão de re-
cebimento de propostas, análise e julgamento será em 06/04/2022 às 14:00 
horas, por meio do endereço eletrônico  www.comprasgovernamentais.gov.
br, UaSG:.980551, Edital e anexos:  https://www.saomigueldoguama.pa.gov.
br, Portal TcM/Pa, Email cPl: smg.pregao@gmail.com, diretoria de licitação, 
sito Praça licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

aViso de LicitaÇÃo
a secretaria Municipal de saúde de são Miguel do Guamá, torna público 
abertura de Processo Licitatório, do tipo menor preço por item, na modalidade 
Pregão Eletrônico SrP nº 022/2022, cujo objeto é registro de preços para 
futura e eventual aquisição de materiais, insumos e instrumentais odontoló-
gicos, objetivando atender a Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do 
Guamá/Pa. a sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será 
em 08/04/2022 às 14:00 horas, por meio do endereço eletrônico  www.com-
prasgovernamentais.gov.br, UaSG:.980551, Edital e anexos: https://www.
saomigueldoguama.pa.gov.br, Portal TcM/Pa, Email cPl: smg.pregao@gmail.
com, diretoria de licitação, sito Praça licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 
08:00 Às 12:00hs.

aViso de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá, torna público abertura 
de Processo Licitatório, do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão 
Eletrônico SrP nº 023/2022, cujo objeto é registro de preços para futura e 
eventual aquisição de materiais esportivos objetivando atender as necessida-
des da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Esporte, 
cultura, lazer e Turismo do município de São Miguel do Guamá/Pa. a sessão 
de recebimento de propostas, análise e julgamento será em 07/04/2022 às 
08:00 horas, por meio do endereço eletrônico  www.comprasgovernamentais.
gov.br, UaSG:.980551, Edital e anexos:  https://www.saomigueldoguama.pa.
gov.br, Portal TcM/Pa, Email cPl: smg.pregao@gmail.com, diretoria de lici-
tação, sito Praça licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

aViso de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá, torna público abertura 
de Processo Licitatório, do tipo menor preço por grupo, na modalidade Pregão 
Eletrônico SrP nº 024/2022, cujo objeto é registro de preços para contrata-
ção de serviços comuns de engenharia, com fornecimento de mão de obra, 
materiais e equipamentos, necessários à reforma, adequação, manutenção 
e reparos das escolas, prédios e logradouros públicos visando  o atendimen-
to das necessidades das Secretarias de Educação, Saúde e infraestrutura e 
Urbanismo do município de São Miguel do Guamá/Pa. a sessão de recebi-
mento de propostas, análise e julgamento será em 06/04/2022 às 08:00 
horas, por meio do endereço eletrônico  www.comprasgovernamentais.gov.
br, UaSG:.980551, Edital e anexos:  https://www.saomigueldoguama.pa.gov.
br, Portal TcM/Pa, Email cPl: smg.pregao@gmail.com, diretoria de licitação, 
sito Praça licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

aViso de LicitaÇÃo
a secretaria Municipal de saúde de são Miguel do Guamá, torna público 
abertura de Processo Licitatório, do tipo menor preço por item, na modalidade 
Pregão Eletrônico SrP nº 025/2022, cujo objeto é  registro de preços para 
aquisição de instrumentos cirúrgicos, objetivando atender as necessidades do 
Hospital Municipal e Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de 
São Miguel do Guamá/Pa. a sessão de recebimento de propostas, análise e 
julgamento será em 07/04/2022 às 14:00 horas, por meio do endereço ele-
trônico  www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG:.980551, Edital e ane-
xos:  https://www.saomigueldoguama.pa.gov.br, Portal TcM/Pa, Email cPl: 
smg.pregao@gmail.com, diretoria de licitação, sito Praça licurgo Peixoto, 
130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

aViso de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá, torna público abertura 
de Processo Licitatório, do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão 
Eletrônico SrP nº 026/2022, cujo objeto é registro de preços para aquisição 
de água mineral, gelo em escama, recargas em botijões de gás 13kg (glp) 
e vasilhames, objetivando atender as necessidades da Prefeitura, Secreta-
rias e fundos municipais de São Miguel do Guamá/Pa. a sessão de rece-
bimento de propostas, análise e julgamento será em 08/04/2022 às 08:00 

horas, por meio do endereço eletrônico  www.comprasgovernamentais.gov.
br, UaSG:.980551, Edital e anexos:  https://www.saomigueldoguama.pa.gov.
br, Portal TcM/Pa, Email cPl: smg.pregao@gmail.com, diretoria de licitação, 
sito Praça licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos 2/2022-003

a PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ, torna público 
abertura de Processo Licitatório, na modalidade Tomada de Preços nº 2/2022-
003, do tipo MENor PrEÇo, sob forma de regime de EMPrEiTada Por PrE-
Ço GloBal, cujo objeto é a contratação de serviços da obra de conclusão da 
pavimentação asfáltica de vias urbanas (rua Paredão) no Município de São 
Miguel do Guamá-Pa nos termos do convênio nº 850077/2017, celebrado 
entre o Ministério do desenvolvimento regional e a Prefeitura municipal de 
São Miguel do Guamá/Pa. a sessão de recebimento de propostas, análise 
e julgamento será em 11/04/2022 às 10:00 horas, na sede da Prefeitura 
Municipal, localizada na Praça licurgo Peixoto, 130, centro. Edital e anexos 
disponível: https://www.saomigueldoguama.pa.gov.br, Portal Geo-obras/Pa, 
Email cPl: cpl.smg2021@gmail.com,diretoria de licitação, sito Praça licurgo 
Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

aViso de LicitaÇÃo Fracassada
a PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ-Pa, torna público 
que não houve licitante habilitado/classificado na sessão pública do Pregão 
Eletrônico SrP Nº 007/2022, cujo objeto é “ registro de preços para con-
tratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem em hotel 
no município de São Miguel do Guamá/Pa com café da manhã incluso, para 
atender as demandas da Prefeitura, Secretarias e fundos municipais de São 
Miguel do Guamá/Pa. a licitação foi declarada fracaSSada.

aViso de LicitaÇÃo Fracassada
a PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ-Pa, torna público 
que não houve licitante habilitado/classificado na sessão pública do Pregão 
Eletrônico SrP Nº 020/2022, cujo objeto é “ registro de preços para aquisição 
de 4 motos para fiscalização das rotas do transporte escolar  terrestre, da 
zona urbana e zona rural do município de São Miguel do Guamá, para atender 
as necessidades da Secretaria municipal de Educação de São Miguel do Gua-
má/Pa. a licitação foi declarada fracaSSada.

edUardo saMPaio GoMes Leite
Prefeito Municipal

Protocolo: 775853
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TAILÂNDIA

.

aViso de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de tailândia, torna público que fará licitação na mo-
dalidade concorrência nº 02/2022-PMT. objeto: contratação de Empresa para 
a execução dos Serviços de recuperação de 508 Km de Estradas Vicinais no 
Município de Tailândia. A audiência pública ocorrera as 09:00 hs do dia 27 de abril 
de 2022 na sala de licitações da Prefeitura Municipal. a integra do edital poderá 
ser adquirido no setor de licitações da Prefeitura, no Mural de licitações/TcM/
PA ou pelo https://www.tailandia.pa.gov.br. Tailândia-PA, 22 de março de 2022 
WeLLiNGtoN G. FeLicidade/Presidente da cPL

Protocolo: 775854
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

editaL NoMeaÇÃo Nº 002/2022
o Prefeito do Município de terra santa, estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais previstas no inciso i, do artigo 9º, combinado com o artigo 
10, ambos da lei Municipal nº. 089, de 06 de dezembro de 1999, cumprindo 
o item 1.1 do Edital do concurso Público nº 001/2019 e nos termos do artigo 
37, inciso ii, da constituição federal, resolve NoMEar em caráter efetivo, 
os candidatos aprovados e classificados no referido concurso, devidamente 
homologado no dia 16 de março de 2020, qual deverão comprovar os requi-
sitos necessários para o exercício do cargo público, elencados nos itens 14.1 
e 14.2 do edital do concurso público. os candidatos nomeados, por cargo, 
conforme relação abaixo, deverão comparecer à Prefeitura Municipal de Terra 
Santa, Secretaria de administração, localizada na rua dr. lauro Sodré, nº 
527, centro, Terra Santa - Pará no prazo máximo e improrrogável de 30 
(trinta) dias, no horário de 08h às 12h e 14h às 18h, com o uso obrigatório de 
máscara e respeitando o distanciamento social. 1 - oPErador dE MáQUiNaS 
lEVES - 1º MailSoN dE SoUSa E SoUZa, 2º SEBaSTiÃo cHaVES coElHo, 
2 - MoToriSTa dE VEÍcUloS PESadoS - 7º JoNiSoN riBEiro loPES, 8º 
TiaGo PaNToJa loUrEiro, 9º JoSUÉ aNdradE MacHado, 10º fraNci-
Naldo SoUSa alMEida, 11º JEfErSoN aZEVEdo doS aNJoS, 3 - aUXiliar 
adMiNiSTraTiVo - 23º lorENa doS rEiS dE SoUZa, 24º SUEllEM da 
SilVa MESQUiTa, 25º JordaN PriNTES da SilVa, 4 - fiScal dE SErViÇoS 
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UrBaNoS - 1º lUNa da SilVa dE JESUS, 5 - fiSioTEraPEUTa - 3º claU-
diVaN SaNToS SilVa, 6 - aSSiSTENTE Social - 3º JUliaNa roBErTa da 
SilVa SoUZa, 7 - ENGENHEiro aGrÔNoMo - 1º oliVar aNToNio ValENTE 
riBEiro, 8 - fiScal aMBiENTal - 2º MariaNa MaHa JaNa coSTa dE fi-
GUEirEdo, 9 - PEdrEiro - 1º JoSE Maria aSSiS dE BriTo, 10 - MoToriS-
Ta dE VEÍcUloS lEVES - 6º ElEoN carloS da SilVa HaSSEMEr. E para 
que chegue ao conhecimento dos interessados, publique-se o presente Edital 
no site do instituto ágata, quadro de avisos da Prefeitura de Terra Santa e, 
extrato, na Imprensa Oficial do Estado do Pará.

Terra Santa - Pa, 23 de março de 2022.
PrEfEiTUra MUNiciPal dE TErra SaNTa
odair JosÉ Farias aLBUQUerQUe

PrEfEiTo
Protocolo: 775856

MUNicÍPio de terra saNta - ParÁ
eXtrato de terMo aditiVo

extrato do 1º termo aditivo do contrato nº 0361/2021, convite nº 012/21-
PMts. contratante PMTS contratada: J. MENdES PiNTo EirEli objeto: 
coNSTrUÇÃo do MUro do aNEXo da EScola fraNciSca SoUSa BarBo-
Sa, que entre si celebram o Município de Terra Santa. o presente termo de 
aditivo tem por objetivo a prorrogação da vigência do contrato pelo período de 
120 dias a contar de 01 de fevereiro de 2022 ate 30 de Maio 2022.
Extrato do 2º Termo aditivo do contrato nº 0361/2021, convite nº 012/21-
PMTS. contratante PMTS contratada: J. MENdES PiNTo EirEli objeto: 
coNSTrUÇÃo do MUro do aNEXo da EScola fraNciSca SoUSa Bar-
BoSa, que entre si celebram o Município de Terra Santa. o presente termo 
de aditivo tem por objetivo a alteração do valor contratual  com acréscimo 
de r$41.785,30,passando o contrato do valor total de r$167.312,96 para o 
valor total de r$209.098,26

odair José Farias albuquerque
Prefeito Municipal

Protocolo: 775858

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRAIRÃO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de trairÃo
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de trairão usando de suas atribuições legais vem 
através de seu pregoeiro deivide da Silva cruz tornar público os extratos de 
edital conforme abaixo:
PreGÃo eLetrÔNico srP N° 012/2022PMt-Pe-srP, tipo Menor 
Preço Por item, Modo de disputa aberto. objeto: rEGiSTro dE PrEÇo 
Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE MáQUiNa 
PESada TiPo EScaVadEira HidráUlica Para aTENdEr aS NEcESSida-
dES da SEcrETaria MUNiciPal dE aGricUlTUra, aQUicUlTUra E PES-
ca do MUNicÍPio dE TrairÃo-Pá, coNforME TErMo dE coNVÊNio Nº 
914707/2021, cElEBrado ENTrE o MiNiSTÉrio dE aGricUlTUra, PEcU-
ária E aBaSTEciMENTo - MaPa E o MUNicÍPio dE TrairÃo-Pá. data da 
abertura: 05/04/2022 Horário: 10:00hrs (horário de Brasília-df).
integra do edital no site www.portaldecompraspublicas.com.br, departa-
mento de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: avenida fernando 
Guilhon nº s/n - Bela Vista no horário das 08h00m às 14h00m. Município de 
trairão. deivide da silva cruz, Pregoeiro.

Protocolo: 775861

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de LicitaÇÃo

PUBLica PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-00014 
Processo administrativo Nº 920220014. oBJETo: registro de Preços para 
seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de com-
bustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de administração, 
Secretaria Municipal de Meio ambiente, fundo Municipal de assistência Social, 
fundo Municipal de Saúde, fundo Municipal de Meio ambiente, fundo Muni-
cipal de Educação, fundo Municipal de desenvolvimento da Educação Básica, 
Secretaria Municipal de Viação e obras, Secretaria Municipal de Esporte, la-
ser, cultura e Turismo, Secretaria Municipal de agricultura, Secretaria Muni-
cipal de finanças e Gabinete do Prefeito conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. data da abertura: 05 de 
abril de 2022. Horário 09 horas local: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
o edital encontra-se disponível no endereço rua 15 de novembro nº 526, nos 
dias úteis, no horário das 08 às 12 horas e portal do TcM/Pa.

eXtrato de coNtratos
ORIGEM: Pregão Eletrônico 9/2022-00006; CONTRATO Nº: 20229132 

coNTraTaNTE: fUNdo dE dESENV. da EdUcaÇÃo BáSica - fUNdEB; Va-
lor ToTal: r$ - 113.564,00 (cento e Treze Mil e Quinhentos e Sessenta e 
Quatro reais), coNTraTo Nº: 20229133 coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNi-

ciPal dE UrUará; Valor ToTal: r$ - 442.470,00 (Quatrocentos e Quarenta e 
dois Mil e Quatrocentos e Setenta reais); coNTraTada: l. J. aNTUNES EirEli - 
ME; OBJETO: aquisição de lubrificante e graxa a serem utilizados na frota da das 
Secretarias e fundos da Prefeitura Municipal de Uruará; ViGÊNcia: 21/03/2022 
à 30/12/2022.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
Processo: 920220012; Espécie: Ata de Registro de Preço nº 20220012, 
referente ao Pregão Eletrônico nº 9/2022-0012; objeto: registro de Pre-
ços para seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição 
de veículo para atender a demanda da Secretaria Municipal de  administração 
e Secretaria Municipal de Educação; fornecedor: dElTa VEicUloS lTda, no 
Valor Total: r$ 911.616,00 (Novecentos e onze Mil e Seiscentos e dezesseis 
reais);; Vigência: 12 meses, contados de 18/03/2022 à 18/03/2023.

Protocolo: 775865

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de coNtrato

ORIGEM: Pregão Eletrônico 9/2022-00002; CONTRATO Nº: 20229134 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URURARÁ; Valor ToTal: 
r$ - 17.751,30 (dezessete Mil e Setecentos e cinquenta e Um reais e Trinta 
centavos), coNTraTo Nº: 20229135 coNTraTaNTE: fUNdo dE dESENV. 
da EdUcaÇÃo BáSica - fUNdEB; Valor ToTal: r$ - 139.410,00 (cento 
e Trinta e Nove Mil e Quatrocentos e dez reais); coNTraTo Nº: 20229136 
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo; Valor ToTal: r$ - 
23.126,90 (Vinte e Três Mil e cento e Vinte e Seis reais e Noventa centavos); 
coNTraTada: iMPErio MaQUiNaS E fErraMENTaS aGricolaS lTda; 
coNTraTo. Nº: 20229137 coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE UrU-
rará; Valor ToTal: r$ - 61.405,25 (Sessenta e Um Mil, Quatrocentos e 
cinco reais e Vinte e cinco centavos), coNTraTo Nº: 20229138 coNTra-
TaNTE: fUNdo dE dESENV. da EdUcaÇÃo BáSica - fUNdEB; Valor To-
Tal: r$ - 460.369,40 (Quatrocentos e Sessenta Mil, Trezentos e Sessenta e 
Nove reais e Quarenta centavos); coNTraTo Nº: 20229139 coNTraTaNTE: 
fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo; Valor ToTal: r$ - 81.684,20 (oitenta e 
Um Mil, Seiscentos e oitenta e Quatro reais e Vinte centavos); coNTraTa-
da: denominada coNTraTaNTE e de outro lado a empresa aGroPEcUaria 
alTaMira lTda; coNTraTo. Nº: 20229140 coNTraTaNTE: fUNdo MUNici-
Pal dE EdUcaÇÃo; Valor ToTal: r$ - 18.975,28 (dezoito Mil Novecentos 
e Setenta e cinco reais e Vinte oito centavos), coNTraTo Nº: 20229141 
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE UrUará; Valor ToTal: r$ - 
14.231,46 (catorze Mil e duzentos e Trinta e Um reais e Quarenta e Seis cen-
tavos); coNTraTo Nº: 20229142 coNTraTaNTE: fUNdo dE dESENV. da 
EdUcaÇÃo BáSica - fUNdEB; Valor ToTal: r$ - 112.710,00 (cento e doze 
Mil e Setecentos e dez reais); coNTraTada: denominada coNTraTaNTE e 
de outro lado a empresa T G da SilVa EirEli; oBJETo: aquisição de mate-
rial de consumo de construção, elétrico e hidraúlico a demanda das Secreta-
rias e fundos Municipais da Prefeitura de Uruará; ViGÊNcia: 22/03/2022 à 
30/12/2022.
ORIGEM: Inexigibilidade 6/2022-00003; CONTRATO Nº: 20226009 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ; Valor ToTal: r$ - 
8.640,00 (oito Mil e Seiscentos e Quarenta reais), coNTraTo Nº: 20226010 
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo; Valor ToTal: r$ - 
8.640,00 (oito Mil e Seiscentos e Quarenta reais); coNTraTada: aSP aUTo-
MaÇÃo SErViÇoS E ProdUToS dE iNforMáTica lTda; oBJETo: contrata-
ção de Pessoa Jurídica para suprir a necessidade em Sistemas de informática 
licença em Uso de Softwares, para atender a demanda dos serviços gestão 
de nota fiscal da Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal 
de Educação; ViGÊNcia: 17/03/2022 à 17 /03/2023.

Protocolo: 775867

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VISEU

.

aViso de adJUdicaÇÃo HoMoLoGaÇÃo
toMada de PreÇos 001/2022

a secretária Municipal de educação, no uso das atribuições legais a ela 
conferidas, em cumprimento ao art. 43, inc. Vi da lei federal nº 8.666/1993 
em conformidade com o art. 7º, inciso iii da lei Municipal nº 033/2005 e 
art. 1º, inciso iV do decreto Municipal nº 145/2021. resolvo: adJUdicar 
e HoMoloGar, em favor das empresas: G. c. N. construtora Eireli, cNPJ: 
06.789.584/0001-02, para lote 01: reforma da E.M.E.f. abel chaves - Sede, 
no valor de r$ 646.720,78 e lote 04: reforma e ampliação da E.M.E.f. Ma-
ria de Nazaré reis Santos - Bombom, no valor de r$ 543.492,50; Projetar 
Edificação e Pavimentação Eireli, CNPJ: 21.506.432/0001-49, para Lote 02: 
reforma e ampliação da E.M.E.f. Sr. abel ribeiro do Nascimento - Vila Nova 
Juçaral, no valor de r$ 382.797,65 e construtora Norte alfa Eireli - Epp, cNPJ: 
17.199.057/0001-64, para  lote 03: reforma e ampliação da E.M.E.f. Jorna-
lista rômulo Maiorana - limondeua, no valor de r$ 747.723,32.

Ângela Lima da silva
Secretária Municipal de Educação

cNPJ 30.879.826/0001-33

toMada de PreÇos 002/2022
a secretária Municipal de educação, no uso das atribuições legais a ela 
conferidas, em cumprimento ao art. 43, inc. Vi da lei federal nº 8.666/1993 
em conformidade com o art. 7º, inciso iii da lei Municipal nº 033/2005 e 
art. 1º, inciso iV do decreto Municipal nº 145/2021. resolvo: adJUdicar e 
HoMoloGar, em favor das empresas: W d Serviços e comercio de Material 
de construção Eireli, cNPJ: 31.481.043/0001-60, para lote 02: reforma e 



142  diário oficial Nº 34.905 Quinta-feira, 24 DE MARÇO DE 2022

ampliação da E.M.E.f. Margarida dos Santos Monteiro - Vila de Sapucaia KM 
74, no valor de r$ 368.249,49 e construtora Norte alfa Eireli - Epp, cNPJ: 
17.199.057/0001-64, para lote 01: reforma da E.M.E.f. anesia chaves - Vila 
KM 83, no valor de r$ 533.479,83, para lote 03: reforma e ampliação da 
E.M.E.f. raimundo Silva correia - Japim, no valor de r$ 790.816,13 e para 
lote 04: reforma e ampliação da E.M.E.f. Geremias Pastana - Vila Nova Pi-
quiá, no valor de r$ 779.830,30.

Ângela Lima da silva
Secretária Municipal de Educação

cNPJ 30.879.826/0001-33

toMada de PreÇos 003/2022
a secretária Municipal de educação, no uso das atribuições legais a ela 
conferidas, em cumprimento ao art. 43, inc. Vi da lei federal nº 8.666/1993 
em conformidade com o art. 7º, inciso iii da lei Municipal nº 033/2005 e 
art. 1º, inciso iV do decreto Municipal nº 145/2021. resolvo: adJUdicar 
e HoMoloGar, em favor das empresas: G. c. N. construtora Eireli, cNPJ: 
06.789.584/0001-02, para lote 01: reforma da E.M.E.f. Vanderliza ribeiro 
(297,50 m²) - localidade de Seringa, no valor de r$ 339.006,66 e para lote 
02: reforma da E.M.E.f. inezila oliveira Santana (622,21m²) - fernandes Belo, 
no valor de R$ 518.059,50 e Projetar Edificação e Pavimentação Eireli, CNPJ: 
21.506.432/0001-49, para lote 03: reforma e ampliação da E.M.E.f. João da-
masceno furtado (638,19m²) - Braço Verde, no valor de r$ 702.130,42.

Ângela Lima da silva
Secretária Municipal de Educação

cNPJ 30.879.826/0001-33

toMada de PreÇos 004/2022
a secretária Municipal de educação, no uso das atribuições legais a ela 
conferidas, em cumprimento ao art. 43, inc. Vi da lei federal nº 8.666/1993 
em conformidade com o art. 7º, inciso iii da lei Municipal nº 033/2005 e 
art. 1º, inciso iV do decreto Municipal nº 145/2021. resolvo: adJUdicar e 
HoMoloGar, em favor das empresas: construtora Norte alfa Eireli - Epp, 
cNPJ: 17.199.057/0001-64, para lote 01: reforma da Quadra Poliesportiva 
Alexsandro Silva (785 m²) - Pólo Sede, no valor de R$ 305.269,77, G. C. 
N. construtora Eireli, cNPJ: 06.789.584/0001-02, para lote 02: reforma da 
Quadra Poliesportiva Miguel Rosa (785 m²) - Pólo Açaiteua, no valor de R$ 
290.38,69 e construtora 3r Eireli, cNPJ: 27.772.324/0001-02, para lote 03: 
Reforma da Quadra Poliesportiva Braz Lima (785 m²) - Pólo Cristal , no valor 
de r$ 261.320,87.

Ângela Lima da silva
Secretária Municipal de Educação

cNPJ 30.879.826/0001-33

eXtrato de terMo aditiVo de PraZo
toMada de PreÇos 007/2021

1º termo aditivo de Prazo ao contrato nº 379/2021/cPL referente à Toma-
da de Preços 007/2021. fundo de Manutenção e desenvolvimento da Educa-
ção Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de Viseu - FUNDEB, 
cNPJ: 30.879.826/0001-33. contratado: G.c.N construtora Eireli, cNPJ: 
06.789.584/0001-02. objeto: lote 01: reforma e ampliação da escola da 
localidade de faveiro (osvaldo Sousa do Nascimento). data de assinatura: 
10/03/2022. Vigência: 19/03/2022 a 18/05/2022, consoante com o art. 57, 
§ 1º, inciso iV da lei 8.666/93.
1º termo aditivo de Prazo ao contrato nº 380/2021/cPL referente à To-
mada de Preços 007/2021. fundo de Manutenção e desenvolvimento da Edu-
cação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de Viseu - FUNDEB, 
cNPJ: 30.879.826/0001-33. contratado: construtora Norte alfa Eireli - Epp, 
cNPJ: 17.199.057/0001-64. objeto: lote 02: reforma e ampliação da es-
cola da localidade de Timbozal (Rufino do Nascimento). Data de assinatura: 
10/03/2022. Vigência: 19/03/2022 a 18/05/2022, consoante com o art. 57, 
§ 1º, inciso iV da lei 8.666/93.

Ângela Lima da silva
Secretaria Municipal de Educação

cNPJ 30.879.826/0001-33

toMada de PreÇos 008/2021
1º termo aditivo de Prazo ao contrato nº 381/2021/cPL referente à To-
mada de Preços 008/2021. fundo Municipal de Saúde de Viseu, cNPJ: 
11.984.819/0001-57. Contratado: Projetar Edificação e Pavimentação Eire-
li, cNPJ: 21.506.432/0001-49. objeto: lote 01: reforma da Unidade Básica 
de Saúde - UBS da localidade de cristal (136,47m²). data de assinatura: 
10/03/2022. Vigência: 19/03/2022 a 15/09/2022, consoante com o art. 57, 
§ 1º, inciso iV da lei 8.666/93.
1º termo aditivo de Prazo ao contrato nº 382/2021/cPL referente à To-
mada de Preços 008/2021. fundo Municipal de Saúde de Viseu, cNPJ: 
11.984.819/0001-57. contratado: construtora Norte alfa Eireli - Epp, cNPJ: 
17.199.057/0001-64. objeto: lote 02: reforma da Unidade Básica de Saú-
de - UBS da localidade de limondeua (194,02m²). data de assinatura: 
10/03/2022. Vigência: 19/03/2022 a 15/09/2022, consoante com o art. 57, 
§ 1º, inciso iV da lei 8.666/93.
1º termo aditivo de Prazo ao contrato nº 383/2021/cPL referente à To-
mada de Preços 008/2021. fundo Municipal de Saúde de Viseu, cNPJ: 
11.984.819/0001-57. contratado: G.c.N construtora Eireli, cNPJ: 
06.789.584/0001-02. objeto: lote 03: reforma da Unidade Básica de Saú-
de - UBS da localidade de fernandes Belo (197,33m²). data de assinatura: 
10/03/2022. Vigência: 19/03/2022 a 15/09/2022, consoante com o art. 57, 
§ 1º, inciso iV da lei 8.666/93.
1º termo aditivo de Prazo ao contrato nº 384/2021/cPL referente à To-
mada de Preços 008/2021. fundo Municipal de Saúde de Viseu, cNPJ: 
11.984.819/0001-57. contratado: G.c.N construtora Eireli, cNPJ: 
06.789.584/0001-02. objeto: lote 04: reforma da Unidade de Saúde da 
família - USf da localidade de KM 74 - Vila Nazaré (161,11m²). data de as-

sinatura: 10/03/2022. Vigência: 19/03/2022 a 15/09/2022, consoante com o 
art. 57, § 1º, inciso iV da lei 8.666/93.
1º termo aditivo de Prazo ao contrato nº 385/2021/cPL referente à 
Tomada de Preços 008/2021. fundo Municipal de Saúde de Viseu, cNPJ: 
11.984.819/0001-57. contratado: construtora Norte alfa Eireli - Epp, cNPJ: 
17.199.057/0001-64. objeto: lote 05: reforma da Unidade de Saúde da 
família - USf bairro do Mangueirão - Sede (141,10m²). data de assinatura: 
10/03/2022. Vigência: 19/03/2022 a 15/09/2022, consoante com o art. 57, 
§ 1º, inciso iV da lei 8.666/93.

Fernando dos santos Vale
Secretaria Municipal de Saúde

cNPJ 11.984.819/0001-57
Protocolo: 775870

aViso de HoMoLoGaÇÃo
carta coNVite 001/2022

a secretária Municipal de educação, no uso das atribuições legais a ela 
conferidas, em cumprimento ao art. 43, inc. Vi da lei federal nº 8.666/1993 
em conformidade com o art. 7º, inciso iii da lei Municipal nº 033/2005 e art. 
1º, inciso iV do decreto Municipal nº 145/2021. resolvo: HoMoloGar, em 
favor da empresa: G. c. N. construtora Eireli, cNPJ 06.789.584/0001-02, 
para a Contratação de empresa especializada para finalização da construção 
de 01 (uma) escola de 01 (uma) sala de alvenaria na localidade de igarapé de 
Pedra, no município de Viseu/Pa, no valor de r$ 59.552,29.

Ângela Lima da silva
Secretária Municipal de Educação

cNPJ 30.879.826/0001-33

carta coNVite 002/2022
a secretária Municipal de educação, no uso das atribuições legais a ela 
conferidas, em cumprimento ao art. 43, inc. Vi da lei federal nº 8.666/1993 
em conformidade com o art. 7º, inciso iii da lei Municipal nº 033/2005 e art. 
1º, inciso iV do decreto Municipal nº 145/2021. resolvo: HoMoloGar, em 
favor da empresa: construtora Norte alfa Eireli - Epp, cNPJ 17.199.057/0001-
64, para a Contratação de empresa especializada para a finalização da cons-
trução de 01 (uma) quadra poliesportiva (descoberta) na localidade de Nova 
Piquiá, no município de Viseu/Pa, no valor de r$ 90.049,03.

Ângela Lima da silva
Secretaria Municipal de Educação

cNPJ 21.036.567/0001-98

eXtrato de coNtrato
carta coNVite 001/2022 

objeto: Contratação de empresa especializada para finalização da construção 
de 01 (uma) escola de 01 (uma) sala de alvenaria na localidade de igarapé 
de Pedra, no município de Viseu/Pa. contratante: fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Edu-
cação de Viseu - fUNdEB, cNPJ 30.879.826/0001-33. contratado: G. c. N. 
construtora Eireli, cNPJ 06.789.584/0001-02. contrato n° 015/2022/cPl. 
Valor: r$ 59.552,29 (cinquenta e Nove Mil, Quinhentos e cinquenta e dois 
reais e Vinte e Nove centavos). Vigência: 03/03/2022 a 03/09/2022.

Ângela Lima da silva
Secretaria Municipal de Educação

cNPJ 30.879.826/0001-33

carta coNVite 002/2022 
objeto: Contratação de empresa especializada para a finalização da cons-
trução de 01 (uma) quadra poliesportiva (descoberta) na localidade de Nova 
Piquiá, no município de Viseu/Pa. contratante: Secretaria Municipal de Edu-
cação - SEMEd, cNPJ  21.036.567/0001-98. contratado: construtora Norte 
alfa Eireli - Epp, cNPJ 17.199.057/0001-64. contrato n° 016/2022/cPl. Va-
lor: r$ 90.049,03 (Noventa Mil, Quarenta reais e Três centavos). Vigência: 
03/03/2022 a 03/09/2022.

Ângela Lima da silva
Secretaria Municipal de Educação

cNPJ 21.036.567/0001-98
Protocolo: 775871

.

.

ParticULares
.

eU LiNdoMar reseNde soares 
Proprietário do imóvel rural denominado Fazenda resende, localizada na 
zona rural do município de Paragominas - Pa, acesso pela Vicinal do Bradesco 
KM 89, torna público que foi solicitado junto a Secretaria Municipal do Verde 
e Meio ambiente - SEMMa, a licença ambiental rural - lar, para a atividade 
de criação de bovinos e cultura de ciclo curto.

Protocolo: 775872

.

.

eMPresariaL
.

J d orLeaNs r MeNeses coMercio 
de coMBUstiVeis eireLi 

cNPJ nº 32.704.303/0001-81 
Torna público que sob o processo n° 002/2022 requereu à SEMMa/NoVa TiM-
BOTEUA a LO para atividade de posto revendedor, posto flutuante e posto de 
abastecimento, localizado no Município de Nova Timboteua, Estado do Pará.

Protocolo: 775950
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caraiPe coMÉrcio coMBUstÍVeis eireLi
cNPJ 41.226.368/0001-66 

localizado na rod. Pa 140, KM 01, S/N, Portelinha, Tomé açu/Pa. Torna pú-
blico que requereu da SEMMa/Tomé-açu, a licença Prévia nº 00007/2021 e 
licença de instalação nº 00007/2021, para atividade de Posto revendedor.

Protocolo: 775951

LiZ coMÉrcio atacadista de 
ProdUtos HosPitaLares eireLi 

cNPJ 30.008.649/0001-10 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de San-
tarém/Pa, certidão de dispensa de licenciamento ambiental nº da licença 
049r/2020.

Protocolo: 775953

cooPeratiVa de GariMPeiros e 
coMerciaNtes de Metais Preciosos, UNioUro

editaL de coNVocaÇÃo
asseMBLÉia GeraL eXtraordiNÁria e ordiNÁria

o Presidente da cooperativa de Garimpeiros e comerciantes de Me-
tais Preciosos, UNioUro, inscrita sob o cNPJ nº 41.304.024/0001-11 e 
NirE nº 15400022161, no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto 
Social da mesma, convoca todos os cooperados, que nesta data são em nú-
mero de 26 (vinte e seis), cooperados em condições de votar, para se reuni-
rem em assembleia Geral Extraordinária e ordinária a realizar-se na sede da 
cooperativa, localiza à avenida dr. Hugo de Mendonça, nº 51, letra a, Bairro 
centro, itaituba, Estado do Pará, cEP 68.180-410, no dia 04 de abril de 2022, 
e por meio da plataforma Google Meet, através do link https://meet.google.
com/urs-gcwa-vuu , respeitando na condição presencial, a limitação de par-
ticipantes conforme decreto Estadual, numa segunda-feira, às 16:00 (dezes-
seis horas) com a presença de 2/3 (dois terços) do número de cooperados em 
primeira convocação, às 17:00 (dezessete horas), com a presença de metade 
mais 01 (um) do número de cooperados, em segunda convocação, e às 18:00 
(dezoito horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados, em ter-
ceira e última convocação, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
i. Pauta da assembleia Geral extraordinária:
1.  reforma Geral do Estatuto Social;
2.  alteração do Endereço da UNioUro;
3.  Mudança do objetivo da Sociedade;
4.  Mudança da razão Social;
5.  alteração do capital Social da UNioUro;
6.  reformulação do conselho de administração;
ii. Pauta da assembleia Geral ordinária:
1.  Prestação de contas dos órgãos de administração, compreendendo: Rela-
tório de Gestão; a) Apresentação das Demonstrações Financeiras, b) Balanço 
abertura; e) Plano de atividades da cooperativa para o exercício de 2022;
2.  destinação das Sobras ou das Perdas apuradas;
3.  reformulação do conselho de administração;
4.  Eleição e posse do conselho de administração;
5.  fixação dos honorários da diretoria e cédula de Presença do conselho fiscal;
6.  Reformulação do quadro social “admissão e/ou desligamento de sócios”;
7.  Definição de novos negócios e de estratégia comerciais da Cooperativa;

itaituba, Pará, 21 de março de 2022.
Lucas Peralta Pavarina

Presidente
Nota: Em atendimento às recomendações da organização Mundial de Saúde 
(oMS) e das autoridades nacional, estadual e municipal de saúde, será feita 
higienização sanitária na entrada, sendo obrigatório o uso de máscaras por 
todos os cooperados, bem como haverá demarcação de assentos a fim de 
garantir a observância do necessário distanciamento entre as pessoas.

Protocolo: 775954

cÂMara MUNiciPaL de JUrUti
eXtrato de coNtrato

coNtrato adMiNistratiVo Nº 001/2022
toMada de PreÇos 

contratante: câmara Municipal de Juruti. contratado: F.J comercio de 
combustiveis Ltda, representado pelo senhor francisco Henrique Vascon-
celos. Objeto: Aquisição de Derivados de Petróleo(Combustível e Lubrificante) 
e Gás Liquefeito de Petróleo (Glp) para atender as necessidades da Câmara 
Municipal de Juruti. fundamento: Tomada de Preço nº 2/2022-040101. Valor 
Global: r$ 362. 049,00 (trezentos e sessenta e dois mil, quarenta e nove 
reais), 12 (doze) meses. Prazo: vigência deste contrato será de 12 (doze) 
meses, contados a partir da data de será de 09/03/2022 até 09/03/2023. 
ordenador de despesa: Francinei sousa de andrade. Francinei sousa 
de andrade - Presidente da câmara Municipal de Juruti.

eXtrato de terMo aditiVo 
esPÉcie: 1º termo aditivo: acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor do Contratual, Proveniente do Processo Licitatório na Modalidade Inexi-
gibilidade nº 6/2021- 110102. objeto: acréscimo de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor do contratual, cujo contrato Tem Por objeto Prestação de 
Serviços Técnicos Especializados, abrangendo assessoria financeira contá-
bil. Empresa: a & M contabilidade Eireli ltda, inscrita no cNPJ: 11.745629-
0001/87, neste ato representada por seu titular Mauro francisco cardoso dos 
Santos.silvia Lima teixeira - Presidente da cPL.

Protocolo: 775955

edGar Porto NasciMeNto - Me  
coNsULtoria Porto coMercio e eirLi  

cNPJ Nº 27.462.948/0001-15 
localizada na avenida Paulista - Bairro Tozetti, s/n, Pacajá-Pa, 68.485-000, 
torna público que requereu da SEMMa - PacaJá - Pa, a licENÇa dE oPE-
raÇÃo - lo, desenvolvendo comércio varejista de madeira e artefatos, em 
Pacajá-Pa, 68.485-000.

Protocolo: 775942

a pessoa jurídica sHoPPiNG da Madeira caetÉ Ltda 
cNPJ nº 44.654.912/0001-52 

Torna público que requereu junto à SEMMa/Bragança-Pa, a licença de ope-
ração - lo para a atividade de comércio varejista de madeiras e artefatos, 
instalada na rod. Bragança-ajuruteua, km 03, nº 900, bairro abacateiro, Bra-
gança-Pa, através do processo nº 022/2022, em 18/02/2022.

Protocolo: 775944

eU LiNdoMar reseNde soares 
Proprietário do imóvel rural denominado Fazenda espirito santo ii, localiza-
da na zona rural do município de Paragominas - Pa, na margem direita do rio 
cauaxi, torna público que foi solicitado junto a Secretaria Municipal do Verde 
e Meio ambiente - SEMMa, a licença ambiental rural - lar, para a atividade 
de criação de bovinos.

Protocolo: 775933

FUNdo MUNiciPaL de saÚde de trairÃo-Pa
aViso de LicitaÇÃo

o FUNdo MUNiciPaL de saÚde de trairÃo usando de suas atribui-
ções legais vem através de seu pregoeiro deivide da Silva cruz tornar público 
os extratos de edital conforme abaixo:
Pregão eletrônico srP n° 011/2022FMs-Pe, tipo Menor Preço por 
item, Modo de disputa aberto e Fechado.
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para aQUiSiÇÃo dE PrÓTESES dENTáriaS Para aTENdEr aS dEMaNdaS 
do fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE TrairÃo aTraVÉS do ProGraMa 
SaÚdE BUcal/BraSil SorridENTE. data da abertura: 05/04/2022 Horário: 
08:00hrs (horário de Brasília-df).
integra do Edital no site www.portaldecompraspublicas.com.br, departamen-
to de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: avenida fernando Guilhon 
nº. s/n - Bela Vista no horário das 08h00m às 14h00m. Município de Trairão. 
deivide da silva cruz, Pregoeiro.

Protocolo: 775941

F c BraGa trade Ltda
cNPJ Nº 04.598.071/0001-99 

Torna público que requereu à SEMa lo para Posto revendedor de combustí-
veis em Baião. Processo Nº 2021/0044.

Protocolo: 775935

r c B BraGa Me
cNPJ Nº 11.756.626/0001-49 

Torna público que requereu à SEMa lo para Posto revendedor de combustí-
veis em Baião. Processo Nº 2021/0043.

Protocolo: 775939

Pelo presente, LUciaNe cÂNdida siLVa 
cPF N°. 292.737.812-68 

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio ambiente, do Mu-
nicípio de dom Eliseu/Pa, licença ambiental rural - lar para desenvolver 
atividade de agricultura e bovinocultura, no imóvel denominado Fazenda Qua-
tro irmãos, localizada na rodovia 222 , KM 50, município de dom Eliseu/Pa.

Protocolo: 775929

eU LiNdoMar reseNde soares
Proprietário do imóvel rural denominado Fazenda Luzitânia, localizada na 
zona rural do município de Paragominas - Pa, na margem direita do rio caua-
xi, torna público que foi solicitado junto a Secretaria Municipal do Verde e 
Meio ambiente - SEMMa, a licença ambiental rural - lar, para a atividade 
de criação de bovinos.

Protocolo: 775930

sÃo PaULo trÊs LocaÇÕes de torres
inscrita no cNPJ 17.080.732/0001-31 

Torna público que solicitou da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Be-
léml/Pa, a licença Previa e a licença ambiental, para a atividade de Torre de 
Telefonia Móvel (BR88256-A), localizada no Conjunto Pedro Teixeira I e II, s/n, 
Bairro coqueiro Belém/Pa, através do Processo Nº 3291/17.

Protocolo: 775918

sÃo PaULo trÊs LocaÇÕes de torres 
inscrita no cNPJ 17.080.732/0001-31 

Torna público que solicitou da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Be-
lém/Pa, a licença ambiental Prévia e de instalação, para a atividade de Tor-
re de Telefonia Móvel (BR88275-A), localizada na Rodovia Arthur Bernardes 
n°10.000, Bairro Tapanã Belém/Pa, através do Processo Nº 8068/17.

Protocolo: 775919
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sÃo PaULo trÊs LocaÇÕes de torres
inscrita no cNPJ 17.080.732/0001-31 

Torna público que solicitou da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Be-
lém/Pa, a licença ambiental Prévia e de instalação, para a atividade de Torre 
de Telefonia Móvel (BR88691-A), localizada na Rodovia Augusto Montenegro 
n°1097, Bairro Tenoné Belém/Pa, através do Processo Nº 8163/17.

Protocolo: 775920

distriBUidora eQUador de ProdUtos 
de PetrÓLeo s.a. 

cNPJ nº 03.128.979/0015-71
Torna público que requereu à SEMaS lP, li e Supressão de Vegetação para 
Base de distribuição de combustíveis em itaituba/Pa. Processo Nº 2022/9053.

Protocolo: 775921

aGroiNdUstriaL saPUcaia s/a 
cNPJ/MF: 02.680.715/0001-68, Nire 15300017530 

extrato da ata de aGoe, realizada em 18/02/2022. Hora e Local: às 
10:00 horas, na sede social à rod. Pa 150, Km 630, S/Nº - Zona rural, 
cEP: 68548-000, Sapucaia/Pa. Presença: Totalidade dos acionistas. assumiu 
a presidência dos trabalhos o Sr. Tiago alves Bichuette e secretariado por 
Flávia Silva Bichuette: Deliberações: Em AGO:  a) Aprovação do Relatório 
das contas da diretoria, os Balanços Patrimoniais e demais demonstrações 
contábeis, referente aos exercícios encerrados em 31/12/2016, 31/12/2017, 
31/12/2018 31/12/2019 e 31/12/2020. a reunião foi encerrada a ata aprova-
da por unanimidade e o seu texto integral lavrado em livro próprio e arquivado 
na JUcEPa sob o nº 20000762423 em 14/03/2022.

Protocolo: 775922

aGroiNdUstriaL saPUcaia s/a 
cNPJ/MF: 02.680.715/0001-68, Nire 15300017530 

extrato da ata de aGoe, realizada em 01/12/2021. Hora e Local: às 
10:00 horas, na sede social à rod. Pa 150, Km 630, S/Nº - Zona rural, 
cEP: 68548-000, Sapucaia/Pa. Presença: Totalidade dos acionistas. assumiu 
a presidência dos trabalhos o Sr. Tiago alves Bichuette e secretariado por 
flávia Silva Bichuette. deliberações: Em aGo: a) Eleição e posse do conselho 
de administração para o triênio 2021/2024 de: Tiago alves Bichuette - Pre-
sidente, flávia Silva Bichuette - Membro, leonel dias de Sousa - Membro. 
Todos com mandato até 30/11/2024. a reunião foi encerrada a ata aprovada 
por unanimidade e o seu texto integral lavrado em livro próprio e arquivado 
na JUcEPa sob o nº 20000749380 em 03/01/2022.

Protocolo: 775925

aGroiNdUstriaL saPUcaia s/a 
cNPJ/MF: 02.680.715/0001-68, Nire 15300017530 

extrato da ata de arca, realizada em 01/12/2021. Hora e Local: às 
16:00 horas, na sede social à rod. Pa 150, Km 630, S/Nº - Zona rural, cEP: 
68548-000, Sapucaia/Pa. Presença: Totalidade dos membros do conselho de 
administração. assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Tiago alves Bichuette 
e secretariado por flávia Silva Bichuette: a) Eleição e Posse da diretoria para 
o triênio 2021/2024 de: Tiago alves Bichuette - diretor Presidente e de ana 
Paula alves Bichuette de Sousa - diretora administrativa-financeira e diretora 
Superintendente. Todos com mandato até 30.11.2024.  a reunião foi encerrada 
a ata aprovada por unanimidade e o seu texto integral lavrado em livro próprio e 
arquivado na JUcEPa sob o nº 20000749411 em 03/01/2022.

Protocolo: 775927
 

iMPortadora de FerraGeNs s/a
cNPJ/MF 04.893.996/0001-62 

aViso aos acioNistas  
comunicamos aos senhores acionistas que se encontram à sua disposi-
ção, na sede da empresa, à Travessa 14 de Março, n.º1155, sala 403, bair-
ro do Umarizal, das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas, os 
documentos de que trata o art. 133 da lei 6.404/76 e alterações, pela lei 
n.º10.303/2001, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2021. Belém(Pa), 22  de março de 2022. a  diretoria.

Protocolo: 775892

BarcareNa eMPreeNdiMeNtos iMoBiLiÁrios sPe Ltda 
cNPJ Nº 20.548.007/0001-50 

Torna público que recebeu da SEMadE licença de instalação - li Nº 004/2022 
para loteamento em Barcarena/Pa, válida até 23/02/2023.

Protocolo: 775893

Posto dado Moraes aLMeida Ltda
cNPJ nº. 18.303.846/0001-66 

Torna público que requereu junto à SEMMa/itaituba, a renovação da licença 
de operação sob processo n°. 303/2022, para desenvolver atividade de posto 
revendedor de combustíveis, em itaituba/Pa.

Protocolo: 775895

sÃo PaULo trÊs LocaÇÕes de torres
inscrita no cNPJ 17.080.732/0001-31 

Torna público que solicitou da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Be-
lém/Pa, a licença ambiental Prévia e de instalação, para a atividade de Torre 
de Telefonia Móvel (BR87896-A), localizada na Rua Dr Assis n°174, Bairro 
cidade Velha, Belém/Pa, através do Processo Nº 445/2019.

Protocolo: 775910

sÃo PaULo trÊs LocaÇÕes de torres
inscrita no cNPJ 17.080.732/0001-31 

Torna público que solicitou da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Be-
lém/Pa, a licença ambiental Previa e de instalação, para a atividade de Torre 
de Telefonia Móvel (BR88241-A), localizada na Rua Dom Romualdo Coelho 
N°69, Bairro Umarizal, Belém/Pa, através do Processo Nº 515/20.

Protocolo: 775915

sÃo PaULo trÊs LocaÇÕes de torres
inscrita no cNPJ 17.080.732/0001-31 

Torna público que solicitou da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Be-
lém/Pa, a licença ambiental Previa e de instalação, para a atividade de Torre 
de Telefonia Móvel (BR87630-R), localizada na Avenida Primeiro de Dezembro 
N°1426, Bairro Marcco, Belém/Pa, através do Processo Nº 458/18.

Protocolo: 775905

sÃo PaULo trÊs LocaÇÕes de torres
inscrita no cNPJ 17.080.732/0001-31 

Torna público que solicitou da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Be-
lém/Pa, a licença ambiental Prévia e de instalação para a atividade de Torre 
de Telefonia Móvel (BR87967-A), localizada na Travessa Padre Eutiquio s/n, 
Bairro condor, Belém/Pa, através do Processo Nº 446/2019.

Protocolo: 775907

cesLoG - cesari LoGistica Ltda 
com nome fantasia csrd - cesari serviços revenda e distribuição cNPJ 
06.235.812/0015-06 e inscrição estadual 15.795.999-6, torna público 
que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Belém (SEMMa) 
a declaração de inexigibilidade nº 016/2022 para atividade de “comércio 
Atacadista de outros Produtos Químicos não especificados anteriormente”, 
empresa situada na Estrada da Maracacuera, km 5, nº 5000, Sala d, bairro 
distrito industrial de icoaraci, Belém/Pa.

Protocolo: 775901

M M NardiNo Me 
inscrita no cNPJ: 10.395.458/0001-40 

Situada na rodovia Br 163, s/n - Km 1090, Zona rural, Novo Progresso-Pa , 
torna público que rEQUErEU da SEMMa/NP a  l.i.o. (licENÇa dE iNSTala-
ÇÃo E oPEraÇÃo), através do processo n° 20782022, em 07/02/2022 para 
sua atividade.

Protocolo: 775902

iNdÚstria e coMÉrcio de PaLMitos iÇara Ltda 
cNPJ nº. 08.207.772/0001-00 

Torna público que recebeu da SEMEia/abaetetuba, a licença de operação - 
lo nº 060/2020, validade 19/08/2022, para produção de palmito em conser-
va de sua fábrica situada na Travessa da angélica, 1526, bairro angélica, cEP 
68.440-000, cidade de abaetetuba, Estado do Pará.

iNdÚstria e coMÉrcio de PaLMitos iÇara Ltda
cNPJ nº. 08.207.772/0001-00 

Torna público que requereu da SEMEia/abaetetuba, a renovação da licença 
de operação - l.o.  nº 060/2020, validade 19/08/2022, para produção de 
palmito em conserva de sua fábrica, situada na Travessa da angélica, 1526, 
bairro angélica, cEP 68.440-000, cidade de abaetetuba, Estado do Pará.

Protocolo: 775903

secretaria MUNiciPaL de Meio aMBieNte-seMMa
Portaria iNterNa Nº 016/2022

dESiGNa SErVidor(a) MUNiciPal Para fiScal dE coNTraTo da SEcrE-
Taria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE dE SaNTarÉM.
o Secretário Municipal de Meio ambiente de Santarém/Pa, João antônio 
Paiva de albuquerque, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 
decreto nº 007/2021 GaP/PMS:
resoLVe:
art. 1º designar o servidor LÚcio aNtoNio Ferreira castro, matri-
cula nº 52.598, lotado na Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa, 
para exercer a função de fiscal de contrato que tem por objeto a coNTraTa-
ÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para SErViÇoS dE colETa E aNáliSE 
dE áGUa Para idENTificaÇÃo dE coNdiÇÕES dE BalNEaBilidadE, daS 
PraiaS do rio TaPaJoS No MUNiciPio dE SaNTarÉM-Pa.
Art. 2º - Para fiscal substituto fica designado o seguinte servidor:
•  FraNciLeNo soUsa rÊGo, matricula nº 62.692.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revo-
gada a portaria nº 018/2017.
dÊ ciÊNcia. cUMPra-SE.

Santarém, 23 de março de 2022.
JoÃo aNtÔNio PaiVa de aLBUQUerQUe

Secretário Municipal de Meio ambiente
decreto nº 007/2021 - GaP/PMS

Protocolo: 775947
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