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Secretário:  Ualame fialho Machado
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Comandante-Geral: CEL. QOBM Hayman Apolo Gomes de Souza 
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Delegado Geral: Walter Resende de Almeida
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Diretor Geral: Celso da Silva Mascarenhas 
Tel.: (91) 4009-6012/6032

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN
Diretora Superintendente: Renata Mirella Freitas Guimarães de Sousa Coelho
Tel.: (91) 3214-6235>gabinete/3289-7500
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de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria - seaP
Secretário: Jarbas Vasconcelos do Carmo                       
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SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT
Secretária: Úrsula Vidal Santiago de Mendonça
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FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ - FCP
Presidente: Guilherme relvas d’oliveira
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC
Secretário: Elieth de Fátima da Silva Braga
(91) 3201-5127/5147/3211-5026/5107/5160/5161

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GaBiNete do GoVerNador

.

Lei N° 9.500, de 28 de MarÇo de 2022
dispõe sobre a revisão geral dos vencimentos dos servidores civis e mili-
tares, ativos, inativos e pensionistas, integrantes da administração direta, 
das autarquias e fundações Públicas do Poder Executivo Estadual, bem 
como sobre a concessão de reajuste aos profissionais do magistério da 
rede pública de ensino do Estado do Pará.
a assEMBlEia lEGislativa do Estado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei: 
art. 1º  fica concedido aos servidores civis e militares, ativos, inativos e 
pensionistas, integrantes da administração direta, das autarquias e das 
fundações Públicas do Poder Executivo Estadual, o percentual de 10,5% 
(dez inteiros e cinco décimos por cento), a título de revisão geral, a incidir 
sobre vencimento-base, provento e pensão, conforme tabelas que com-
põem o anexo i desta lei.
Parágrafo único. as sociedades de economia mista e empresas públicas 
dependentes do orçamento do tesouro Estadual para pagamento de pes-
soal ficam autorizadas, observados os seus estatutos e/ou negociações 
coletivas, a conceder revisão geral da remuneração de seus empregados 
no mesmo percentual referido no caput deste artigo.
art. 2º  fica concedido o mesmo percentual de revisão geral previsto no 
art. 1o desta lei ao padrão-base dos cargos em comissão do Grupo GEP-das, 
aos valores nominais das funções gratificadas existentes no âmbito da Admi-
nistração direta, das autarquias e fundações Públicas do Estado do Pará, ao 
vencimento-base dos cargos mencionados na lei Estadual nº 7.519, de 10 
de maio de 2011, e aos valores nominais das gratificações de que tratam os 
arts. 1º e 3º, §1º da lei Estadual nº 6.830, de 13 de fevereiro de 2006, arts. 
12 e 12-B da lei Estadual nº 6.563, de 1º de agosto de 2003, art. 53 da lei 
Estadual nº 7.584, de 28 de dezembro de 2011, art. 29 da lei Estadual nº 
7.594, de 28 de dezembro de 2011, art. 10-a da lei Estadual nº 6.813, de 
25 de janeiro de 2006, art. 1º da lei Estadual nº 7.794, de 14 de janeiro de 
2014, art. 13 da lei Estadual nº 8.633, de 19 de junho de 2018 e art. 3º e 
anexo ii da lei Estadual nº 9.322, de 6 de outubro de 2021.
Art. 3º  Os valores correspondentes à gratificação de plantão de que trata 
o §4º do art. 61 da lei complementar Estadual nº 022, de 24 de janeiro de 

1994, aplicáveis aos cargos de delegado de Polícia e demais cargos da carrei-
ra policial civil, assim como os valores referentes às gratificações de plantão 
e sobreaviso previstas no art. 1º da lei nº 6.106, de 14 de janeiro de 1998, 
passam a ser os fixados nas Tabelas que integram o Anexo II desta Lei.
art. 4º  as disposições constantes desta lei se aplicam aos inativos e pen-
sionistas, conforme as regras constitucionais e legais incidíveis, referentes 
à forma de cálculo dos benefícios previdenciários e de proteção social.
art. 5º  o anexo iii da lei nº 7.594, de 2011, passa a vigorar com os va-
lores fixados no Anexo III das Tabelas inclusas a esta Lei.
art. 6º  fica reajustada a Grade de vencimentos do Quadro Permanente do 
Grupo ocupacional do Magistério da Educação Básica pelo índice total de 
33,24% (trinta e três inteiros e vinte e quatro centésimos por cento), al-
cançado mediante a composição, para fins compensatórios, do percentual 
pertinente à revisão geral de que trata o art. 1o desta lei e aumento real 
concedido a título de valorização da carreira.
Parágrafo único.  o anexo iii da lei Estadual nº 7.442, de 7 de outubro 
de 2010, que trata da Grade de vencimentos do Quadro Permanente do 
Grupo ocupacional do Magistério da Educação Básica, observará os valores 
fixados no Anexo IV desta Lei.
art. 7º  fica concedido abono complementar para os servidores civis e mi-
litares, ativos e inativos, e pensionistas do Poder Executivo que receberam 
remuneração mensal inferior a r$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais) 
nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022.
§ 1º o valor do abono, para os servidores civis e militares, ativos e inati-
vos, e pensionistas, corresponde à diferença de remuneração mensal até 
o limite necessário para atingir o valor de r$ 1.212,00 (um mil duzentos e 
doze reais), apurado mensalmente no período de que trata o caput deste 
artigo, cujo pagamento dar-se-á em parcela única.
§ 2º o abono previsto neste artigo não integra para nenhum efeito a base 
de cálculo da remuneração e será extinto automaticamente após o paga-
mento de que trata o §1º.
§ 3º Em observância ao princípio da paridade, o disposto neste artigo aplica-se 
aos militares da reserva remunerada e da reforma ex-officio, no que couber.
art. 8º  as despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta 
da dotação prevista no orçamento fiscal e da seguridade social e obser-
varão os limites impostos pela lei complementar federal nº 101, de 4 de 
maio de 2000, e a capacidade orçamentária e financeira do Estado.
art. 9o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos fi-
nanceiros a partir de 1º de abril de 2022, ressalvado o disposto no art. 7º, 
cujos efeitos financeiros retroagirão a 1º de janeiro de 2022, estendendo-
se até 31 de março de 2022.
Palácio do GovErNo, 28 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

aNeXo i
taBeLas saLariais

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL- 2022
aUditoria GeraL do estado - aPoio adMiNistratiVo - atiVo
cH:30 Hs

carGos NÍVeL VeNc.
G.e.

reM. aBoNo reM.totaL
80%

tÉcNico EM GEstÃo PÚBlica
i  1.724,64  1.379,71      3.104,35         -         3.104,35 
ii  1.724,64  1.379,71      3.104,35         -         3.104,35 
iii  1.724,64  1.379,71      3.104,35         -         3.104,35 

tÉcNico EM GEstÃo iNforMática i  1.724,64  1.379,71      3.104,35         -         3.104,35 
assistENtE adMiNistrativo i  1.215,50            -        1.215,50   100,00       1.315,50 
aUXiliar oPEracioNal i  1.215,50            -        1.215,50         -         1.215,50 
Motorista i  1.215,50            -        1.215,50   100,00       1.315,50 

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL- 2022
HosPitaL da PoLÍcia MiLitar - HsPM - atiVo   

carGos VeNc.
Ge

reM. aBoNo reM.totaL
80%

advoGado

 1.724,64  1.379,71  3.104,35         -         3.104,35 
coNtador
ENfErMEiro
MEdico
NUtricioNista
aUXiliar dE ENfErMaGEM

 1.215,50            -    1.215,50  100,00       1.315,50 aUXiliar dE MassaGista
tÉcNico laBoratÓrio
coZiNHEiro

 1.215,50            -    1.215,50         -         1.215,50 lavadEira
sErvENtE
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GoVerNo do estado do Pará
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL- 2022

adMiNistraÇÃo direta-MarÍtiMo-atiVo

carGos Vcto etaPa iNsaL Peric Grat. adic. NotUrNo Horas eXtras rePoUso reMUN. reMUN. totaL

Mar. flU. dE MaQ.arM.coM Mot.             1.215,50    58,38            -               -          113,83      425,14         702,32      2.515,17 
Mar. rEG. dE MaQ. arM. coM Mot.             1.215,50    58,38            -               -          113,83      425,14         702,32      2.515,17 
Mar. flU. dE MaQ.arM. sEM Mot.             1.215,50    58,38     439,40      243,10        113,83      426,85         791,90      3.288,96 
Mar. rEG. dE MaQ.arM. sEM Mot.             1.215,50    58,38     439,40      243,10        113,83      426,85         791,90      3.288,96 
coNdUtor Motorista flUvial             1.215,50    58,38     432,47      243,10        128,05      472,95         779,62      3.330,08 
coNtra MEstrEs No coMaNdo             1.215,50    58,38     432,47      303,88        128,05      486,61         802,35      3.427,25 
coNtra MEstrE No coNvEs             1.215,50    58,38     432,47             -          128,05      425,14         690,04      2.949,59 
Mar. flU. No coMaNdo             1.215,50    58,38     432,47      303,88        113,83      493,44         813,41      3.430,91 
Mar. rEG. No coMaNdo             1.215,50    58,38     432,47      303,88        113,83      493,44         813,41      3.430,91 
Mar. flU. No coNvEs             1.215,50    58,38     432,47             -          113,83      418,31         701,59      2.940,08 
Mar. rEG. No coNvEs             1.215,50    58,38     432,47             -          113,83      418,31         701,59      2.940,08 
MEstrE flUvial No coMaNdo             1.215,50    58,38     432,47      303,88        128,05      484,90         798,22      3.421,41 
MEstrE flUvial No coNvEs             1.215,50    58,38     432,47             -          128,05      416,61         687,12      2.938,14 
MEstrE rEG. No coMaNdo             1.215,50    58,38     432,47      303,88        128,05      486,61         802,35      3.427,25 
sUPErvisor MaQUiNista flUvial             1.215,50    58,38     432,47             -          113,83      328,44         650,78      2.799,40 
coZiNHEiro flUvial             1.215,50    58,38     432,47      152,42        125,21      459,29         757,26      3.200,54 
taifEiro flUvial             1.215,50    58,38     432,47        76,33        113,83      398,06         729,30      3.023,88 
caPitao             1.215,50    58,38     432,47   1.559,73        113,83      389,29         636,68      4.405,88 
iMEdiato             1.215,50    58,38     432,47   1.571,16        113,83      389,29         641,30      4.421,92 
Piloto             1.215,50    58,38     432,47   1.125,07        113,83      389,29         642,88      3.977,42 
MEcaNico dE EMBarcaÇÃo             1.215,50         -       432,47             -                 -               -                  -        1.647,97 
  
adMiNistraÇÃo direta-MarÍtiMo-atiVo teMPorÁrio

carGos reMUN. totaL

Mar. flU. dE MaQ.arM.coM Mot.             2.515,17 
Mar. rEG. dE MaQ. arM. coM Mot.             2.515,17 
Mar. flU. dE MaQ.arM. sEM Mot.             3.288,96 
Mar. rEG. dE MaQ.arM. sEM Mot.             3.288,96 
coNdUtor Motorista flUvial             3.330,08 
coNtra MEstrEs No coMaNdo             3.427,25 
coNtra MEstrE No coNvEs             2.949,59 
Mar. flU. No coMaNdo             3.430,91 
Mar. rEG. No coMaNdo             3.430,91 
Mar. flU. No coNvEs             2.940,08 
Mar. rEG. No coNvEs             2.940,08 
MEstrE flUvial No coMaNdo             3.421,41 
MEstrE flUvial No coNvEs             2.938,14 
MEstrE rEG. No coMaNdo             3.427,25 
sUPErvisor MaQUiNista flUvial             2.799,40 
coZiNHEiro flUvial             3.200,54 
taifEiro flUvial             3.023,88 
caPitao             4.405,88 
iMEdiato             4.421,92 
Piloto             3.977,42 
MEcaNico dE EMBarcacao             1.647,97 

GoVerNo do estado do Pará
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL- 2022

adMiNistraÇÃo direta - atiVidade de NÍVeL sUPerior - atiVo

carGos NiVeL VeNc.
G.e

reM. totaL
80%

aNalista criMiNal     
aNalista dE GEoProcEssaMENto     
aNalista EM GEstÃo dE iNforMática     
aNalista EM GEstÃo dE tUrisMo     
aNalista EM GEstÃo PÚBlica     
tÉcNico  EM GEstÃo dE oBras PÚBlicas     
tÉcNico EM GEstÃo cUltUral     
tÉcNico EM GEstÃo dE aGroPEcUária     
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tÉcNico EM GEstÃo dE assistÊNcia social i 1.724,64  1.379,71 3.104,35 
tÉcNico EM GEstÃo dE dEsENvolviMENto sUstENtávEl ii 1.724,64  1.379,71 3.104,35 
tÉcNico EM GEstÃo dE dEsENvolviMENto UrBaNo iii 1.724,64  1.379,71 3.104,35 
tÉcNico EM GEstÃo dE dEsENvolviMENto, ciÊNcia, tEcNoloGia E iNovaÇÃo     
tÉcNico EM GEstÃo dE dirEitos HUMaNos E cidadaNia     
tÉcNico EM GEstÃo dE EsPortE     
tÉcNico EM GEstÃo dE iNforMatica     
tÉcNico EM GEstÃo dE iNfra-EstrUtUra     
tÉcNico EM GEstÃo dE MEio aMBiENtE     
tÉcNico EM GEstÃo dE PEsca E aQÜicUltUra      
tÉcNico EM GEstÃo dE sEGUraNÇa do traBalHo     
tÉcNico EM GEstÃo do traBalHo E EMPrEGo     
tÉcNico EM GEstÃo E dEsENvolviMENto dE ProJEtos     
tÉcNico EM GEstÃo PÚBlica     
PErito MÉdico (sEPlad)

i 2.053,54  1.642,83  3.696,38 

aUditor MÉdico (sEPlad)
PsicÓloGo (sEPlad e sEJUdH)
ENfErMEiro (sEastEr, sEJUdH)
fisiotEraPEUta (sEastEr)
NUtricioNista (sEastEr)
tEraPEUta ocUPacioNal (sEastEr, sEJUdH)
MÉdico (sEastEr, sEJUdH)
odoNtÓloGo (sEJUdH)

adMiNistraÇÃo direta - atiVidade de NÍVeL MÉdio e FUNdaMeNtaL

carGos NiVeL VeNc. reM. aBoNo reM.totaL

assistENtE adMiNistrativo      
assistENtE cUltUral      
assistENtE dE aGroPEcÚaria      
assistENtE dE assistENcia social      
assistENtE dE dEsENvolviMENto social      
assistENtE dE iNforMatica     
assistENtE dE iNfra - EstrUtUra     
assistENtE dE MEio aMBiENtE i 1.215,50 1.215,50 100,00 1.315,50
assistENtE dE oBras PÚBlicas ii 1.215,50 1.215,50 100,00 1.315,50
assistENtE tÉcNico      
assistENtE tÉcNico adMiNistrativo      
assistENtE tÉcNico dE aGroPEcUária      
assistENtE tÉcNico dE iNforMática      
assistENtE tÉcNico dE PEsca E aQÜicUltUra      
assistENtE tÉcNico dE sEGUraNÇa do traBalHo      
aUXiliar adMiNistrativo      
iNsPEtor dE alUNos      
aUXiliar  dE iNfra - EstrUtUra      
aUXiliar  oPEracioNal      
aUXiliar dE sErviÇos dE aGroPEcUária      
aUXiliar dE sErviÇos oPEracioNais      
MariNHEiro flUvial dE coNvÉs i 1.215,50 1.215,50                  -   1.215,50
MariNHEiro flUvial dE MáQUiNas ii 1.215,50 1.215,50                  -   1.215,50
MErENdEira      
sErvENtE      
viGia      

Motorista
i 1.215,50 1.215,50 100,00 1.315,50

ii 1.215,50 1.215,50 100,00 1.315,50

GoVerNo do estado do Pará
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL- 2022

adMiNistraÇÃo direta - atiVidade de NÍVeL sUPerior - atiVo

carGos reF. VeNc.
G.e.

reM. totaL
80%

adMiNistrador     
aNalista dE sistEMas    
aNtroPÓloGo     
arQUitEto     
assistENtE JUdiciário do sist. PENal     
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assistENtE JUrÍdico     
assistENtE social     
aUditor dE coNtrolE iNtErNo     
BiBliotEcoNoMista     
BiÓloGo     
coNtador     
EcoNoMista     
ENfErMEiro     
ENGENHEiro     
ENGENHEiro aGrÔNoMo     
ENGENHEiro florEstal    
EstatÍstico     
farMacÊUtico i  1.724,64  1.379,71       3.104,35 
fÍsico ii  1.724,64  1.379,71       3.104,35 
GEÓloGo iii  1.724,64  1.379,71       3.104,35 
MÉdico     
MÉdico vEtEriNário     
NUtricioNista     
odoNtÓloGo     
PEdaGoGo     
PsicÓloGo     
QUÍMico iNdUstrial     
sociÓloGo     
tÉc. EM assUNtos EdUcacioNais (l.PlENa)     
tÉc. EM assUstos cUltUrais     
tÉc. EM coMUNicaÇÃo social     
tÉc. EM rEaBilitaÇÃo     
tÉcNico dE PlaNEJaMENto     
tEcNico EM EdUcaÇÃo fÍsica     
tEraPEUta ocUPacioNal     

assistENtE tÉcNico rEf.(XXvii)
i  1.724,64  1.379,71       3.104,35 
ii  1.724,64  1.379,71       3.104,35 

tÉc. EM assUNtos EdUcacioNais (l.cUrta)
i  1.724,64  1.379,71       3.104,35 
ii  1.724,64  1.379,71       3.104,35 
iii  1.724,64  1.379,71       3.104,35 

adMiNistraÇÃo direta - atiVidade de NÍVeL MÉdio - atiVo

carGos reF. VeNc. aBoNo reM.totaL

aGENtE adMiNistrativo    
aGENtE dE atividadEs aGroPEcUárias    
aUXiliar dE ENGENHaria    
aUXiliar dE iNforMática - MErc. aGricola    
aUXiliar dE iNforMática - saÚdE i  1.215,50     100,00       1.315,50 
aUXiliar dE rEaBilitaÇÃo (EdUcaÇÃo) ii  1.215,50     100,00       1.315,50 
aUXiliar dE sErviÇos dE coMUNicaÇÃo    
aUXiliar tÉcNico    
iNsPEtor dE alUNos    
tEcNico dE coNtaBilidadE    
tÉcNico dE laBoratÓrio    
tÉcNico EM radiotEraPia    
tÉcNico EM tElEcoMUNicaÇÕEs     

adMiNistraÇÃo direta - atiVidade de NÍVeL FUNdaMeNtaL - atiVo

carGos reF. VeNc. aBoNo reM.totaL

aGENtE dE artEs Práticas     
aGENtE dE assUNtos cUltUrais     
aGENtE dE carPiNtaria     
aGENtE dE ElEtricidadE     
aGENtE dE fotoGrafia     
aGENtE dE MEcÂNica     
aGENtE dE oPEraÇÕEs Gráficas i  1.215,50            -         1.215,50 
aGENtE dE Portaria ii  1.215,50            -         1.215,50 
aGENtE dE soldaGEM     
aGENtE dE tEraPia ocUPacioNal     
aGENtE dE traNsPortE flUvial     
aUXiliar dE atividadEs aGroPEcUárias     
viGia     
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aUXiliar dE saÚdE i
 1.215,50     100,00       1.315,50 

Motorista ii
datilÓGrafo i

 1.215,50     100,00       1.315,50 diGitador ii
toPÓGrafo  

GoVerNo do estado do Pará
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL- 2022

ProcUradoria GeraL do estado - PGe - atiVo
cH: 30H

carGo cLasse VeNc.* G.e ded. eXc. Gaeai reM. totaL80% 25% 25%

ProcUrador do Estado 

iNicial  10.533,99   8.427,19       2.633,50       2.633,50     24.228,17 
iNtErMEdiária  11.088,37   8.870,69       2.772,09       2.772,09     25.503,24 

sUPErior  11.672,00    .337,60       2.918,00       2.918,00     26.845,61 
EsPEcial  12.286,31   9.829,05       3.071,58       3.071,58     28.258,51 

* incidência de auxílio pelo Exercício em Unidade diferenciada no percentual de 50 % sobre o vencimento Base, previsto na lc nº 068, de 13/03/2009.

carreira de ProcUrador aUtÁrQUico e FUNdacioNaL - atiVo
cH: 30H

carGo cLasse VeNc. G.e d.e reM. totaL80% 100%

ProcUrador aUtárQUico/fUNdacioNal
Pr-i    5.285,19   4.228,15       5.285,19     14.798,54 
Pr-ii    5.813,71   4.650,97       5.813,71     16.278,39 
Pr-iii    6.395,08   5.116,07       6.395,08     17.906,23 

carreira de ProcUrador aUtÁrQUico e FUNdacioNaL - atiVo
cH: 40H

carGo cLasse VeNc. G.e d.e reM. totaL80% 100%

ProcUrador aUtárQUico/fUNdacioNal
Pr-i    5.702,21   4.561,77       5.702,21     15.966,18 
Pr-ii    6.272,43   5.017,94       6.272,43     17.562,80 
Pr-iii    6.899,67   5.519,74       6.899,67     19.319,08 

aUditoria GeraL do estado - aGe - atiVo
cH: 30H

carGos eFetiVos NÍVeL VeNc. G.e. reM. totaL80%

aUditor dE fiNaNÇas E dE coNtrolE

i    3.085,90   2.468,72       5.554,62 
ii    3.394,46   2.715,57       6.110,03 
iii    3.733,92   2.987,13       6.721,05 
iv    4.107,31   3.285,85       7.393,15 

carreira de coNsULtor JUrÍdico do estado - atiVo
cH: 30H

carGo cLasse VeNc. G.e d.e reM. totaL80% 100%

coNsUltor JUrÍdico
cJE-i    5.285,19   4.228,15       5.285,19     14.798,54 
cJE-ii    5.549,46   4.439,57       5.549,46     15.538,50 
cJE-iii    5.826,94   4.661,55       5.826,94     16.315,44 

GoVerNo do estado do Pará
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL- 2022

PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - Pc - atiVo
GrUPo PoLÍcia ciViL eM eXtiNÇÃo
cH: 30 Hs

carGos cL VeNc. Grat. t. iNt. Grat. r. Vida PoL. JUdic. ded. eXc. reM. aBoNo reM.totaL70% 100% 70% 70%
EscrivÃo dE Policia a  1.577,88        1.104,52          1.577,88      1.104,52   1.104,52  6.469,33         -         6.469,33 
iNvEstiGador dE Policia  B  1.656,78        1.159,75          1.656,78      1.159,75   1.159,75  6.792,79         -         6.792,79 
PaPiloscoPista  c  1.739,62        1.217,73          1.739,62      1.217,73   1.217,73  7.132,43         -         7.132,43 
PErito Policial d  1.826,60        1.278,62          1.826,60      1.278,62   1.278,62  7.489,06         -         7.489,06 

aUX. tEc. dE PolÍcia ciENtifica

a  1.577,88        1.104,52          1.577,88      1.104,52   1.104,52  6.469,33         -         6.469,33 
B  1.656,78        1.159,75          1.656,78      1.159,75   1.159,75  6.792,79         -         6.792,79 
c  1.739,62        1.217,73          1.739,62      1.217,73   1.217,73  7.132,43         -         7.132,43 
d  1.826,60        1.278,62          1.826,60      1.278,62   1.278,62  7.489,06         -         7.489,06 

Motorista Policial 
a  1.577,88        1.104,52          1.577,88      1.104,52   1.104,52  6.469,33         -         6.469,33 
B  1.656,78        1.159,75          1.656,78      1.159,75   1.159,75  6.792,79         -         6.792,79 
c  1.739,62        1.217,73          1.739,62      1.217,73   1.217,73  7.132,43         -         7.132,43 

carGos reF. VeNc.
dElEGado do iNtErior

i  1.531,60 
coMissário do iNtErior (sEdE)s/s
coMissário EsPEcial (sEdE)  s/s
dElEGado distrital s/s
EscrivÃo do iNtErior s/s
ssP-4  dElEGado aUXiliar i  1.215,50 
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assEssor artÍstico cc-9

i  1.215,50 dirEtor divisÃo rEGioNal cc-11
dirEtor PEssoal/fiNaNÇas cc-3
tEsoUrEiro cc-13

GoVerNo do estado do Pará
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL- 2022

PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - Pc - atiVo
GrUPo PoLÍcia ciViL
cH: 30 Hs

carGos cL VeNc.
G.e Grat. r. Vida PoL. JUdic. ded. eXc. Grat. t. iNt. dir. PoL. JUd.

reM.  aBoNo reM.totaL
80% 100% 70% 70% 70% 10%

dElEGado dE PolÍcia *

a      4.108,72  3.286,98  4.108,72  2.876,11    2.876,11  2.876,11      410,87  20.543,61  -      20.543,61 
B      4.314,16  3.451,33  4.314,16  3.019,91    3.019,91  3.019,91      431,42  21.570,79  -      21.570,79 
c      4.529,87  3.623,89  4.529,87  3.170,91    3.170,91  3.170,91      452,99  22.649,33  -      22.649,33 
d      4.756,36  3.805,09  4.756,36  3.329,45    3.329,45  3.329,45      475,64  23.781,79  -      23.781,79 

Escrivao dE PolÍcia   a      1.577,88  1.262,31  1.577,88  1.104,52    1.104,52  1.104,52            -      7.731,64  -        7.731,64 
iNvEstiGador dE Policia  B      1.656,78  1.325,42  1.656,78  1.159,75    1.159,75  1.159,75            -      8.118,22  -        8.118,22 
PaPiloscoPista  c      1.739,62  1.391,69  1.739,62  1.217,73    1.217,73  1.217,73            -      8.524,13  -        8.524,13 
 d      1.826,60  1.461,28  1.826,60  1.278,62    1.278,62  1.278,62            -      8.950,33  -        8.950,33 

 

*A ser acrescido de Gratificação por Acumulo de Titularidade no percentual de 20% ou 30% sobre o Vencimento Base, previsto na Lei nº 094, de 04/04/2014.

GoVerNo do estado do Pará
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL- 2022

ProcUradoria GeraL do estado - aPoio adMiNistratiVo - atiVo
cH: 30H

carGo NiV. VeNc.
G.e

reM. totaL
80%

tÉcNico dE ProcUradoria i    1.988,06  1.590,45         3.578,51 
tÉcNico EM GEstÃo dE ProcUradoria ii    2.186,87  1.749,49         3.936,36 
 iii    2.405,55  1.924,44         4.330,00 
assistENtE dE coNtaBilidadE i    1.389,32            -           1.389,32 
assistENtE dE iNforMática ii    1.528,25            -           1.528,25 
assistENtE dE ProcUradoria iii    1.681,07            -           1.681,07 
aUXiliar dE ProcUradoria i    1.215,50            -           1.215,50 
Motorista ii    1.215,50            -           1.215,50 
 iii    1.215,50            -           1.215,50 

GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo

taBeLa de reMUNeraÇÃo - aBriL/2022.

PoLÍcia MiLitar do estado do ParÁ - PMPa - atiVo

corPo de BoMBeiros MiLitar do estado do Para - cBMPa - atiVo

 cÍrcULo  GraU HierÁrQUico  soLdo 
 reP. P/ 
Grad.  r. de Vida  HaB. 

MiLitar 
 G. serV. 

atiVo  G. LocaL. esP.  aUX. 
Moradia  iNd. troPa 

 reM.  aBoNo   reM.totaL 

30% 100% 20% 30% 40% 30% 10%

 PraÇas 

 soldado  1.215,50     364,65  1.215,50      243,10     364,65        486,20      364,65     121,55   4.375,80      4.375,80 

 caBo  1.215,50     364,65  1.215,50      243,10     364,65        486,20      364,65     121,55   4.375,80         85,00     4.460,80 

 tErcEiro-sarGENto  1.215,50     364,65  1.215,50      243,10     364,65        486,20      364,65     121,55   4.375,80       150,00     4.525,80 

 sEGUNdo-sarGENto  1.215,50     364,65  1.215,50      243,10     364,65        486,20      364,65     121,55   4.375,80       215,00     4.590,80 

 PriMEiro-sarGENto  1.215,50     364,65  1.215,50      243,10     364,65        486,20      364,65     121,55   4.375,80       250,00     4.625,80 

 sUBtENENtE  1.215,50     364,65  1.215,50      243,10     364,65        486,20      364,65     121,55   4.375,80       360,00     4.735,80 

  alUNo-soldado  1.215,50            -              -               -              -                 -              -              -     1.215,50              -       1.215,50 

 PraÇas  alUNo-sarGENto  1.215,50            -              -               -              -                 -              -              -     1.215,50              -       1.215,50 

  esPeciais  alUNo-oficial  1.215,50     364,65  1.215,50      243,10      364,65        486,20      364,65     121,55   4.375,80              -       4.375,80 

  asPiraNtE -a- oficial  1.215,50     364,65  1.215,50      243,10     364,65        486,20      364,65     121,55   4.375,80       360,00     4.735,80 



10  diário oficial Nº 34.913 Quarta-feira, 30 DE MARÇO DE 2022

 cÍrcULo  GraU HierÁrQUico  soLdo 
 reP. P/ 
Grad.  r. de Vida  HaB. 

MiLitar 
 G. serV. 

atiVo  G. LocaL. esP.  aUX. 
Moradia  iNd. troPa 

 reM.  aBoNo  reM. totaL 

45% 100% 20% 30% 40% 10% 10%

 oFiciais 

 sEGUNdo-tENENtE  2.648,19  1.191,68  2.648,19      529,64      794,46     1.059,28      264,82      264,82    9.401,07 -     9.401,07 

 PriMEiro-tENENtE  3.071,84  1.382,33  3.071,84      614,37      921,55     1.228,74      307,18      307,18  10.905,05 -    10.905,05 

 caPitao  3.315,60  1.492,02  3.315,60      663,12      994,68     1.326,24      331,56      331,56  11.770,37 -    11.770,37 

 MaJor  3.680,08  1.656,04  3.680,08      736,02   1.104,02     1.472,03      368,01      368,01  13.064,29 -    13.064,29 

 tEN. coroNEl  4.860,46  2.187,21  4.860,46      972,09   1.458,14     1.944,19      486,05      486,05  17.254,65 -    17.254,65 

 coroNEl  5.364,05  2.413,82  5.364,05   1.072,81   1.609,21     2.145,62      536,40      536,40  19.042,36 -    19.042,36 

GoVerNo do estado do Pará
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

secretaria de estado de coMUNicaÇÃo - secoM - atiVo
cH: 30H

carGos VeNc.
G.e

reM. aBoNo reM. totaL
80%

JorNalista      
PUBlicitário 1.853,49 1.482,80 3.336,29 - 3.336,29
rElaÇÕEs PÚBlicas
tÉcNico EM GEstÃo dE iNforMática

1.724,64 1.379,71 3.104,35
-

3.104,35
tÉcNico EM GEstÃo PÚBlica
rEPÓrtEr fotoGráfico 1.853,49 1.853,49 - 1.853,49
assistENtE adMiNistrativo

1.215,50assistENtE dE iNforMática - - 100,00 1.315,50
radialista
Motorista 1.215,50 - 1.215,50 100,00 1.315,50

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

secretaria de estado de traNsPortes - setraN (eXtiNto dNer) - atiVo
    

cateGoria FUNcioNaL VeNc. aBoNo reM
BraÇal        1.215,50                         -   1215,50
sErvENtE E aUXiliar dE artificE        1.215,50                         -   1215,50
coZiNHEiro E aUXiliar dE oPErador        1.215,50                         -   1215,50
aUXiliar dE Portaria, aUX. dE MaNUtENÇÃo, aUXiliar dE caMPo        1.215,50                         -   1215,50
atENdENtE        1.215,50 100,00 1315,50
caPataZ, carPiNtEiro, PEdrEiro E BoMBEiro HidráUlico        1.215,50                         -   1215,50
MarcENEiro        1.215,50                         -   1215,50
tElEfoNista        1.215,50 100,00 1315,50
oPErador dE foNia, viGia, PiNtor dE oBras,

       1.215,50                         -   1215,50
ENcadErNador, aUXiliar oPErador
MEstrE dE oBras, PiNtor dE EQUiPaMENtos, laNtErNEiro, NivElador

       1.215,50                         -   1215,50

aUXiliar dE adMiNistraÇÃo        1.215,50 100,00 1315,50
GUarda dE saÚdE        1.215,50 100,00 1315,50
cLasse “a”, “B” e “c”

       1.215,50 100,00 1315,50aGENtE dE fiscaliZaÇÃo dE tráfEGo
torNEiro MEcÂNico
aG.oPEracioNal, MEcÂNico dE EQUiPaMENto lEvE,

       1.215,50                         -   1215,50ElEtricista iNstalador, sErralHEiro, fErrEiro
soldador, oPErador dE MáQUiNas dE iMPrEssÃo
Motorista        1.215,50 100,00 1315,50
cLasse “d”

       1.215,50                         -   1215,50
sUB iNsPEtor, ENcarrEGado dE tErraPlENaGEM
ENcarrEGado GEral        1.215,50                         -   1215,50
aUXiliar dE ENfErMaGEM, iNPEtor dE sEGUraNÇa do traBalHo, iNsPEtor dE coNsErvaÇÃo, fotÓGrafo        1.215,50 100,00 1315,50
MEcÂNico dE EQUiPaMENto PEsado        1.215,50                         -   1215,50
MEcaNoGrafo        1.215,50                         -   1215,50
iNsPEtor        1.215,50 100,00 1315,50
soNdador        1.215,50                         -   1215,50
oPErador dE coMPUtador        1.215,50 100,00 1.315,50
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ProGraMador        1.215,50 100,00 1.315,50

assit. dE adMiNist, caiXa, radio tEcNico, dEsENHista,
       1.215,50 100,00 1315,50oficial dE adMiNistraÇÃo, radio oPEr, laB.  dE  solos,

toPoGrafo, aUX dE ENGENHaria, aUXiliar tÉcNico
tEsoUrEiro, tÉc. EM Estradas, tÉcNico EM MEcÂNica, tÉc. EM ElEtrÔNica, tÉcNico EM EdificaÇÕEs, tÉc. EM saNEaMENto, tÉc. EM 
coNtaBilidadE        1.215,50 100,00 1.315,50

aGENtE adMiNistrativo        1.215,50 100,00 1315,50

adMiNistraÇÃo direta - setraN – atiVo  - NÍVeL sUPerior
cH:30 Hs

  
cLasses VeNc. G.e reM.

a 1.724,64 1.379,71 3.104,35
B 1.724,64 1.379,71 3.104,35
c 1.724,64 1.379,71 3.104,35
d 1.724,64 1.379,71 3.104,35
E 1.724,64 1.379,71 3.104,35
f 1.724,64 1.379,71 3.104,35
G 1.724,64 1.379,71 3.104,35
H 1.724,64 1.379,71 3.104,35
i 1.724,64 1.379,71 3.104,35
J 1.724,64 1.379,71 3.104,35

adMiNistraÇÃo direta - setraN - atiVo
cH:30 Hs

cateGoria FUNcioNaL VeNc. G.e oU oUtras reM. 
aeroNaUtas    
co-Piloto (a)        1.940,56 194,06 2.134,61
coMaNdaNtE-vfr (B)        2.133,27 426,65 2.559,92
coMaNdaNtE-ifr (c)        2.548,33 764,50 3.312,83
aeroViarios    
MEcaNico dE aEroNavE classE a        1.215,50                         -   1.215,50
MEcaNico dE aEroNavE classE B        1.215,50                         -   1.215,50
MEcaNico dE aEroNavE classE c        1.215,50                         -   1.215,50
MEcaNico dE aEroNavE classE d        1.215,50                         -   1.215,50

MEcaNico dE aEroNavE classE E        1.215,50                         -   1.215,50

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

triBUtaÇÃo arrecadaÇÃo e FiscaLiZaÇÃo - atiVo 

carGos cLasse reF. VeNcto G.e                80% reMUNeraÇÃo*

aUditor fiscal dE rEcEitas EstadUais

a

i   9.255,35  7.404,28            16.659,63 
ii   9.440,45  7.552,36            16.992,82 
iii   9.629,26  7.703,41            17.332,67 
iv   9.821,85  7.857,48            17.679,33 

B

i 10.214,72  8.171,78            18.386,50 
ii 10.419,02  8.335,21            18.754,23 
iii 10.627,40  8.501,92            19.129,32 
iv 10.839,95  8.671,96            19.511,90 

c

i 11.273,54  9.018,83            20.292,38 
ii 11.499,01  9.199,21            20.698,23 
iii 11.728,99  9.383,20            21.112,19 
iv 11.963,57  9.570,86            21.534,43 

fiscal dE rEcEitas EstadUais

a

i   7.311,73  5.849,38            13.161,11 
ii   7.457,96  5.966,37            13.424,34 
iii   7.607,12  6.085,70            13.692,82 
iv   7.759,27  6.207,41            13.966,68 

B

i   8.069,64  6.455,71            14.525,35 
ii   8.231,03  6.584,82            14.815,85 
iii   8.395,65  6.716,52            15.112,17 
iv   8.563,56  6.850,85            15.414,41 

c

i   8.906,11  7.124,88            16.030,99 
ii   9.084,23  7.267,38            16.351,61 
iii   9.265,91  7.412,73            16.678,64 
iv   9.451,23  7.560,98            17.012,21 
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ProcUrador fiscal  i   9.255,35            -                9.255,35 

* A ser acrescido de Gratificação de Produtividade, previsto no Decreto nº 3.146, de 30/10/1998, publicado em 04/01/1999.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL- 2022

secretaria de estado da FaZeNda – QUadro sUPLeMeNtar -  atiVo
cH: 30H  

 

carGos reF. VeNc.
G.e.

reM. totaL
80%

tÉcNico
i  1.724,64  1.379,71       3.104,35 
ii  1.724,64  1.379,71       3.104,35 
iii  1.724,64  1.379,71       3.104,35 

assistENtE tÉcNico i  1.215,50            -         1.215,50 
aUXiliar adMiNistrativo ii  1.215,50            -         1.215,50 
aGENtE fiscal

i  1.215,50            -         1.215,50 Motorista
aGENtE dE Portaria
 

GoVerNo do estado do Pará
 secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo 
 taBeLa de reMUNeraÇÃo – aBriL 2022 

secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria - seaP - atiVo
cH: 30 Hs

carGos VeNc.
G.e. risc. de Vida

aBoNo reM. totaL
80% 60%

tÉcNico EM GEstÃo PENitENciária EM:

1.724,64 1.379,71 1.034,78 - 4.139,14

- ciências sociais
- Educação artística
- Enfermagem
- farmácia
- Medicina
- Medicina Psiquiátrica
- Biomedicina
- Nutrição
- odontologia
- Pedagogia
- Psicologia
- serviço social
- terapia ocupacional
tÉcNico EM GEstÃo PÚBlica EM:

1.724,64 1.379,71 1.034,78 - 4.139,14
- administração
- ciências contábeis
- Biblioteconomia
- Estatística
tÉcNico EM GEstÃo dE iNfraEstrUtUra EM:

1.724,64 1.379,71 1.034,78 - 4.139,14
- arquitetura
- Engenharia civil
- Engenharia Elétrica
ENGENHEiro dE sEGUraNÇa do traBalHo 1.724,64 1.379,71 1.034,78 - 4.139,14
tÉcNico EM GEstÃo dE iNforMática 1.724,64 1.379,71 1.034,78 - 4.139,14
tÉcNico EM GEstÃo dE aGroPEcUária EM:

1.724,64 1.379,71 1.034,78 - 4.139,14
- agronomia
assistente de agropecuária 1.215,50 - 729,30 100,00 2.044,80
assistente de informática 1.215,50 - 729,30 100,00 2.044,80
assistente administrativo 1.215,50 - 729,30 100,00 2.044,80
técnico em segurança do trabalho 1.215,50 - 729,30 100,00 2.044,80
Eletricista 1.215,50 - 729,30 100,00 2.044,80
técnico em Enfermagem 1.215,50 - 729,30 100,00 2.044,80
auxiliar operacional 1.215,50 - 729,30 - 1.944,80
auxiliar de serviços de agropecuária 1.215,50 - 729,30 - 1.944,80
tratorista 1.215,50 - 729,30 - 1.944,80
Motorista 1.215,50 - 729,30 100,00 2.044,80
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carGo  VeNc.   risc de Vida 100%*  t.i 70%  aBoNo reMUNeraÇÃo

Policial PENal** 1.215,50 1.215,50 850,85 280,00 3.561,85

* Decreto nº 2.161, de 7 de fevereiro de 2022 majora o percentual da gratificação de risco de vida dos servidores de 60% para 100%, se lotado em unidades prisionais.
** lei Estadual nº 9.325 de  07 de outubro de 2021..

GoVerNo do estado do Pará
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL- 2022

secretaria de estado de tUrisMo - setUr

adMiNistraÇÃo direta - atiVidade de NÍVeL sUPerior - atiVo

carGos eM eXtiNÇÃo NiVeL saLÁrio Base

 i 2.191,10
 ii 2.300,38
 iii 2.415,44
 iv 2.536,21
 v 2.662,98
tÉcNico dE PlaNEJaMENto EM GEstÃo dE tUrisMo vi 2.796,17
advoGado vii 2.935,97
aNalista dE sistEMas viii 3.082,77
 iX 3.236,89
 X 3.398,76
 Xi 3.568,69

adMiNistraÇÃo direta - atiVidade de NÍVeL MÉdio - atiVo

carGos eM eXtiNÇÃo NiVeL saLÁrio Base

 i 1.215,50
 ii 1.250,78
 iii 1.313,31
 iv 1.378,97
 v 1.447,93
assistENtE dE GEstÃo EM tUrisMo vi 1.520,30
 vii 1.657,68
 viii 1.676,14
 iX 1.759,91
 X 1.847,97
 Xi 1.940,35

Motorista

i 1.215,50
ii 1.250,78
iii 1.313,31
iv 1.378,97
v 1.447,93
vi 1.520,30
vii 1.657,68
viii 1.676,14
iX 1.759,91
X 1.847,97
Xi 1.940,35

adMiNistraÇÃo direta - atiVidade de NÍVeL FUNdaMeNtaL - atiVo

carGos eM eXtiNÇÃo NiVeL saLÁrio Base

 i 1.215,50
 ii 1.215,50
 iii 1.215,50
 iv 1.215,50
 v 1.215,50
aUXiliar oPEracioNal vi 1.215,50
 vii 1.215,50
 viii 1.152,95
 iX 1.210,59
 X 1.271,09
 Xi 1.334,66
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GoVerNo do estado do ParÁ 

secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo

 taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022 

 aUtarQUia - HosPitaL dos serVidores do estado - Hse - atiVo 

 cH: 30 Hs 

 cateGoria  carGos eM eXtiNÇÃo  VeNc.  aBoNo  reM. totaL 

 i-PEssoal dE aPoio oPEracioNal 

 1-aUX.dE sErv. GErais 

  1.215,50             -            1.215,50 

 (aux. lavanda, aux. cozinha, servente, aux. rouparia e Mensageiro) 

 2-aUX. oPEracioNal 

 (Maqueiro e costureira) 

 3-artificE 

 (Eletricista., Pintor, Carpinteiro. Pedreiro, Encanador, Mecânico) 

 ii-catEGorias difErENciadas  1-Motorista   1.215,50      100,00          1.315,50 

 iii- aPoio adMiNistrativo

 1-aGENtE adMiNistrativo i  

  1.215,50        67,95          1.283,45 

 (Escrit, arquiv, recep, recreadora, telef, 

 aux. Est, atendente de consultorio) 

 2-aGENtE adMiNistrativo ii 

 (aux. contab. e de tesour) 

 3-aGENtE adMiNistrativo iii  

 4-aGENtE adMiNistrativo iv  

 (técnico Estatístico) 

 5-aGENtE adMiNistrativo v  

 (tesoureiro) 

 iv- aPoio a árEa dE saÚdE 

 1- aUX.saÚdE  

  1.215,50        67,95          1.283,45 

 (Atendente Enf, Fotógrafo, Aux. Bco Sangue, 

 aux. Nutric, tec Eletroencef, Prático 

 e aux. lab e aux. cam.Escura) 

 2- assist. dE saÚdE  

 (aux.Enf, tec.Bco.sangue, tec.lab e aux rádio) 

 cateGoria  carGo eM eXtiNÇÃo  VeNc.  Ge  80%  reM. totaL 

 v- NivEl sUPErior 

 1-out. técnicos Nível superior 

  2.053,54   1.642,83          3.696,38 

 
(Administrador,Contador, Fonaudiológo, Pedagogo, Médico, Biomédico, Enfermeiro, Assit. Social, Psicol, Nutric, 
Farmac, Odontólogo)

 

 

- Incidência de Gratificação de Desempenho Institucional aos servidores lotados em órgãos e entidades voltados para a área de saúde, prevista na Lei nº 6.673, de 02 de agosto de 2004.

- Incidência de Gratificação de Plantão e Sobreaviso para quem exerce atividades em hospitais, em unidades de internação, de urgência e  

emergência, em unidades de hemoterapia, em unidades prisionais e em unidades de internação de menores e adolescentes infratores, conforme previsto na lei nº 6.106, de 14 de janeiro 1988.

GoVerNo do estado do ParÁ 
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
 taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022 

 FUNdaÇÃo HosPitaL de cLÍNica GasPar ViaNNa - FHcGV - atiVo 
 cH: 30 Hs 

carGos Vcto. G.e. reM.totaL
 NiVeL sUPerior    
 adMiNistrador  

    2.053,54   1.642,83           3.696,38 

 aNalista dE sistEMa  
 assistENtE social  
 BiBliotEcário  
 coNtador  
 ENfErMEiro  
 ENGENHEiro civil  
 ENGENHEiro cliNico  
 EstatÍstico  
 farMacÊUtico  
 fisiotEraPÊUta  
 MÉdico  
 NUtricioNista  
 odoNtÓloGo  
 PEdaGoGo  
 PsicÓloGo  
 sociÓloGo  
 tÉcNico EM coMUNicaÇÃo social  
 tÉcNico EM EdUcaÇÃo fisica  

 tÉcNico EM ProcEssaMENto dE dados  

 tEraPEUta ocUPacioNal  
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carGos Vcto. aBoNo reM.totaL
 NiVeL MÉdio 

1.215,50 67,95

 aUXiliar adMiNistrativo  

1.283,45

 aUXiliar dE rEaBilitaÇÃo  
 aUXiliar dE sErviÇos dE coMUNicaÇÃo  
 aUXiliar tÉcNico dE iNforMática  
 citotÉcNico  
 HistotÉcNico  
 iNstrUMENtista cirÚrGico  
 lactarista  
 tÉcNico dE coNtaBilidadE  
 tÉcNico dE ElEtrÔNica  
 tÉcNico dE ENfErMaGEM  
 tÉcNico dE HiGiENE dENtal  
 tÉcNico dE laBoratÓrio  
 tÉcNico dE NUtriÇÃo  
 tÉcNico dE raio X  
 tÉcNico dE sEGUraNÇa do traBalHo  
 tÉcNico EM ElEtrotÉcNica  
 tÉcNico EM MEcÂNica dE MaNUtENÇÃo  
 tÉcNico EM MEcÂNica Para rEdEs dE GasEs  
 Motorista       1.215,50       67,95           1.283,45 
 NiVeL eLeMeNtar 

    1.215,50            -             1.215,50 

 aUXiliar dE sErviÇos GErais   
 caldEirEiro  
 coPEiro  
 coZiNHEiro  
 dEsPENsEiro  
 
- Incidência de Gratificação de Desempenho Institucional aos servidores lotados em órgãos e entidades voltados para a área de saúde prevista na Lei nº 6.673, de 02 de agosto de 2004.

- Incidência de Gratificação de Plantão e Sobreaviso para quem exerce atividades em hospitais, em unidades de internação, de urgência e emergência, em unidades de hemoterapia, em unidades prisionais e em unidades de internação de menores e 
adolescentes infratores, conforme previsto na lei nº 6.106, de 14 de janeiro 1988. 

GoVerNo do estado do ParÁ 
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022 

FUNdaÇÃo HosPitaL de cLÍNica GasPar ViaNNa - FHcGV - atiVo 
 cH: 30 Hs 

carGos Vcto. G.e.    80% reM. aBoNo reM.totaL
 NÍVeL sUPerior   2.053,54  1.642,83  3.696,38         -          3.696,38 
 NÍVeL MÉdio  

 1.215,50 
           -              -   

   67,95        1.283,45 
 aGENtE dE adMiNistraÇÃo    
 NÍVeL oPeracioNaL  

 1.215,50 
  

        -          1.215,50  aUXiliar dE coZiNHa             -              -   
 PEdrEiro   

- Incidência de Gratificação de Desempenho Institucional aos servidores lotados em órgãos e entidades voltados para a área de saúde prevista na Lei nº 6.673, de 02 de agosto de 2004.

- Incidência de Gratificação de Plantão e Sobreaviso para quem exerce atividades em hospitais, em unidades de internação, de urgência e emergência, em unidades de hemoterapia, em unidades prisionais e em unidades de internação de menores e 
adolescentes infratores, conforme previsto na lei nº 6.106, de 14 de janeiro 1988.

GoVerNo do estado do ParÁ 
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
 taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022 

 FUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓrdia do ParÁ - FscMP - atiVo 
 cH: 30 Hs 

carGos Vcto. G.e.        80% reM. aBoNo reM.totaL
 NiVeL sUPerior 

    2.053,54     1.642,83     3.696,38             -          3.696,38 

 adMiNistrador 
 aNalista dE sistEMas 
 assistENtE social 
 BiBliotEcoNoMista 
 BioMÉdico 
 coNtador 
 EcoNoMista 
 ENfErMEiro 
 ENGENHEiro civil 
 ENGENHEiro ElEtricista 
 EstatÍstico 
 farMacÊUtico 
 farMacÊUtico BioQUÍMico 
 fisiotEraPEUta 
 foNoaUdiÓloGo 
 Historiador 
 MÉdico 
 NUtricioNista 
 odoNtÓloGo 
 PEdaGoGo 
 PsicÓloGo 
 tÉcNico EM coMUNicaÇÃo social 
 tEraPEUta ocUPacioNal 
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 NiVeL MÉdio      
 assistENtE adMiNistrativo 

    1.215,50 

  

       67,95        1.283,45 

 assistENtE dE iNforMática   
 tÉcNico dE coNtaBilidadE   
 tÉcNico dE ElEtrÔNica   
 tÉcNico dE ENfErMaGEM   
 tÉcNico dE farMácia   
 tÉcNico dE laBoratÓrio               -                 -   
 tÉcNico dE NUtriÇÃo   
 tÉcNico dE sEGUraNÇa do traBalHo   
 tÉcNico dE tElEcoMUNicaÇÕEs   
 tÉcNico EM ElEtrotÉcNica   
 tÉcNico EM MEcÂNica dE MaNUtENÇÃo   
 tÉcNico EM radioloGia   
 NiVeL eLeMeNtar 

    1.215,50 
  

            -          1.215,50  aGENtE dE carPiNtaria               -                 -   
 aGENtE dE artEs Práticas   
 Motorista      1.215,50               -                 -        100,00        1.315,50 

- Incidência de Gratificação de Desempenho Institucional aos servidores lotados em órgãos e entidades voltados para a área de saúde prevista na Lei nº 6.673, de 02 de agosto de 2004.

- Incidência de Gratificação de Plantão e Sobreaviso para quem exerce atividades em hospitais, em unidades de internação, de urgência e emergência, em unidades de hemoterapia, em unidades prisionais e em unidades de internação de menores e 
adolescentes infratores, conforme previsto na lei nº 6.106, de 14 de janeiro 1988.

GoVerNo do estado do ParÁ 

secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022 

 FUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓrdia do ParÁ - FscMP - atiVo 

 cateGoria  carGos eM eXtiNÇÃo  VeNc.  aBoNo  reM. totaL 

 i - PEssoal dE aPoio 

 1-aGENtE dE sErviÇos GErais 
      1.215,50  -                        1.215,50 

 2-aG. sErv. oPEracioNal 

 3-aUX. dE adMiNistraÇÃo 
      1.215,50          67,95                        1.283,45 

 4-assist. dE adMiNistraÇÃo 

 ii - catEGorias difErENÇiadas 
 1-Motorista       1.215,50        100,00                        1.315,50 

 2-tElEfoNista       1.215,50          67,95                        1.283,45 

 iii-PEssoal dE aPoio aPoio - saÚdE 

 1-aUXiliar dE saÚdE 

      1.215,50          67,95                        1.283,45  2-aGENtE dE saÚdE 

 3-assistENtE tÉcNico 

 cateGoria  carGos eM eXtiNÇÃo  VeNc.  G.e  80%  reM. totaL 

 iv - PEssoal tÉc. NivEl sUPErior 

 1-tÉcNico 

      2.053,54      1.642,83                        3.696,38 
 2-tÉcNico E 

 3-tÉcNico M  

 4-tÉcNico d  

- Incidência de Gratificação de Desempenho Institucional aos servidores lotados em órgãos e entidades voltados para a área de saúde  

 prevista na lei nº 6.673, de 02 de agosto de 2004. 

- Incidência de Gratificação de Plantão e Sobreaviso para quem exerce atividades em hospitais, em unidades de internação, de urgência e  

emergência, em unidades de hemoterapia, em unidades prisionais e em unidades de internação de menores e adolescentes infratores, 

conforme previsto na lei nº 6.106, de 14 de janeiro 1988. 

GoVerNo do estado do ParÁ 
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022 

 FUNdaÇÃo ceNtro de HeMoteraPia e HeMatoLoGia do ParÁ - HeMoPa - atiVo 
 cH: 30 Hs 

 carGos  Vcto.  G.e.      80%  reM.  aBoNo  reM.totaL 
 adMiNistrador 

2.053,54 1.642,83 3.696,38 3.696,38

 aNalista dE sistEMas 
 assistENtE social 
 BiBliotEcario 
 BioloGo 
 BioMEdico 
 coNtador 
 EcoNoMista 
 ENfErMEiro 
 ENGENHEiro civil 
 farMacEUtico -
 farMacEUtico BioQUiMico 
 fisiotEraPEUta 
 MÉdico 
 NUtricioNista 
 odoNtoloGo 
 PEdaGoGo 
 PsicoloGo 
 socioloGo 
 tEc. EM coM. social 
 tEcNoloGo EM ProcEssaMENto dE dados 
 tEraPEUta ocUPacioNal 
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 aGENtE adMiNistrativo 

1.215,50 67,95 1.283,45

 aUXiliar dE BaNco dE saNGUE 
 oPErador dE coMPUtador 
 ProGraMador dE coMPUtador - -
 tÉcNico dE ENfErMaGEM 
 tÉcNico dE MaNUtENÇÃo 
 tÉcNico EM HEMotEraPia 
 tÉcNico EM PatoloGia cliNica 
 Motorista 1.215,50 - - 100,00 1.315,50
 aGENtE dE artEs Práticas 

1.215,50 1.215,50
 aGENtE dE ElEtricidadE - - -
 aGENtE dE MEcÂNica    
 aGENtE dE Portaria    
      

cateGoria FUNcioNaL saLÁrio G.e. 80% reM aBoNo reM. totaL
NivEl sUPErior - 40 Hs       2.053,54 1.642,83 3.696,38 -         3.696,38 
NivEl sUPErior - 20 Hs          625,61 500,49 1.126,09 -         1.126,09 

cateGoria FUNcioNaL saLÁrio aBoNo reM. totaL
NÍVeL MÉdio

1.215,50 67,95 1.283,45
Técnico de Hemoterapia/Laboratório - 40HS
Auxiliar de Hemoterapia/Laboratório - 40HS - -
auxiliar de Enfermagem - 40Hs
auxiliar de administração - 40 Hs
NÍVeL eLeMeNtar

1.215,50 1.215,50

Mecânico - 40HS
Guarda de segurança - 40Hs
copeiro - 40hs
copeiro - 30Hs - - -
agente de Portaria - 40Hs
servente - 40Hs
servente - 30Hs
Motorista - 40Hs 1.215,50 - - - 1.215,50

- Incidência de Gratificação de Desempenho Institucional aos servidores lotados em órgãos e entidades voltados para a área de saúde prevista na Lei nº 6.673, de 02 de agosto de 2004.

- Incidência de Gratificação de Plantão e Sobreaviso para quem exerce atividades em hospitais, em unidades de internação, de urgência e emergência, em unidades de hemoterapia, em unidades prisionais e em unidades de internação de menores e 
adolescentes infratores, conforme previsto na lei nº 6.106, de 14 de janeiro 1988.

GoVerNo do estado do ParÁ 
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
 taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022 

 aUtarQUia - HosPitaL oPHir LoYoLa - atiVo  
 cH: 30 Hs 

carGos cLasse reF. VeNc. aBoNo reM. totaL
 Área Finalística - Nível Médio 

 c 

 i         1.215,50              67,95               1.283,45 
 1-citotÉcNico  ii         1.276,28              67,95               1.344,23 
 2-iNstrUMENtista cirUrGico  iii         1.340,09              67,95               1.408,04 
 3-HistotÉcNico  iv         1.407,09              67,95               1.475,04 
 4-tÉciNico dE ENfErMaGEM  v         1.477,45              67,95               1.545,40 
 5-tÉcNico dE laBoratÓrio  vi         1.551,32              67,95               1.619,27 
 6-tÉcNico EM radiotEraPia  vii         1.628,89              67,95               1.696,84 
 7-tÉcNico dE cÂMara EscUra    
 8-tÉcNico EM radioloGia     

carGos cLasse reF. VeNc. aBoNo reM. totaL
 Área instrumental - Nível Médio   i         1.215,50              67,95               1.283,45 
 1-Motorista   ii         1.276,28              67,95               1.344,23 
 2-assistENtE adMiNistrativo   iii         1.340,09              67,95               1.408,04 
 3-tÉcNico EM MaNUtENÇÃo dE iNforMática  c  iv         1.407,09              67,95               1.475,04 
 4-tÉcNico oPEracioNal   v         1.477,45              67,95               1.545,40 
 5-tÉcNico dE sEGUraNÇa do traBalHo   vi         1.551,32              67,95               1.619,27 
   vii         1.628,89              67,95               1.696,84 

carGos cLasse reF. VeNc. aBoNo reM. totaL
 Área instrumental - Nível elementar   i         1.215,50                   -                 1.215,50 
 1-aUXiliar oPEracioNal   ii         1.276,28                   -                 1.276,28 
   iii         1.340,09                   -                 1.340,09 
  c  iv         1.407,09                   -                 1.407,09 
   v         1.477,45                   -                 1.477,45 
   vi         1.551,32                   -                 1.551,32 
   vii         1.628,89                   -                 1.628,89 

- Incidência de Gratificação de Desempenho Institucional aos servidores lotados em órgãos e entidades voltados para a área de saúde  
 prevista na lei nº 6.673, de 02 de agosto de 2004. 
- Incidência de Gratificação de Plantão e Sobreaviso para quem exerce atividades em hospitais, em unidades de internação, de urgência e  
emergência, em unidades de hemoterapia, em unidades prisionais e em unidades de internação de menores e adolescentes infratores, 
conforme previsto na lei nº 6.106, de 14 de janeiro 1988. 



18  diário oficial Nº 34.913 Quarta-feira, 30 DE MARÇO DE 2022

 carGos  cLasse  NiV.  VeNc.   Ge 80%  reM. 
 Área Finalística - Nível superior 

 c 

    
 1- MÉdico (por especialidade):     
 anestesiologia   i          2.053,54         1.642,83               3.696,38 
 cardiologia (cardiologia Pediátrica)   ii          2.156,22         1.724,98               3.881,20 
 Cardiologia (Hemodinâmica e cardiologia intervencionista)   iii          2.264,03         1.811,22               4.075,26 
 cardiologia clínica   iv          2.377,23         1.901,79               4.279,02 
 cirurgia cardiovascular                                  v          2.496,09         1.996,88               4.492,97 
 cirurgia de cabeça e Pescoço   vi          2.620,90         2.096,72               4.717,62 
 cirurgia Geral   vii          2.751,94         2.201,56               4.953,50 
 cirurgia Pediátrica     
 cirurgia Plástica reparadora 
 cirurgia torácica 
 cirurgia vascular 
 clínica Médica 
 dermatologia 
 Endocrinologia 
 Endoscopia 
 Gastroenterologia (Hepatologia)    
 Ginecologia (oncologia)    
 Hematologia e Hemoterapia    
 infectologia    
 Mastologia    
 Medicina do trabalho    
 Medicina intensiva    
 Nefrologia    
 Nefrologia (Nefrologia Pediátrica)     
 Neurocirurgia    viii          2.889,54         2.311,63               5.201,17 
 Neurologia    iX          3.034,02         2.427,21               5.461,23 
 oftalmologia  B   X          3.185,72         2.548,58               5.734,29 
 oncologia (clínica Pediátrica)    Xi          3.345,01         2.676,00               6.021,01 
 ortopedia e traumatologia    Xii          3.512,26         2.809,80               6.322,06 
 otorrinolaringologia      
 Patologia (anatopatologia)      
 Patologia (cipatologia)      
 Pediatria      
 Pneumologia      
 Proctologia      
 Radiologia e Diagnóstico por Imagem      
 Radiologia e Diagnóstico por Imagem (Ultrassonografia)      
 radioterapia      
 Urologia      
 2-NUtricioNista      
 3-odoNtÓloGo    Xiii          3.687,87         2.950,29               6.638,16 
 4-farMacEUtico  a   Xiv          3.872,26         3.097,81               6.970,07 
 5-farMacEUtico BioQUÍMico    Xv          4.065,87         3.252,70               7.318,57 
 6-BioMÉdico      
 7-fisiotEraPEUta      
 8-tEraPEUta ocUPacioNal      
 9-assistENtE social      
 10-ENfErMEiro (por especialidade):      
 clínica cirúrgica      
 clínica Médica      
 Generalista      
 infecção Hospitalar      
 Nefrololgia      
 oncologia      
 trabalho      
 Unidade de tratamento intensivo      
 11- PsicÓloGo      
 12-foNoaUdioloGo      

- Incidência de Gratificação de Desempenho Institucional aos servidores lotados em órgãos e entidades voltados para a área de saúde  
 prevista na lei nº 6.673, de 02 de agosto de 2004. 
- Incidência de Gratificação de Plantão e Sobreaviso para quem exerce atividades em hospitais, em unidades de internação, de urgência e  
emergência, em unidades de hemoterapia, em unidades prisionais e em unidades de internação de menores e adolescentes infratores, 
conforme previsto na lei nº 6.106, de 14 de janeiro 1988. 

 carGo  cLasse  NiV.  VeNc.   Ge 80%  reM. 
 Área instrumental - Nível superior 

 c 

    
 1-tÉcNico dE adMiNitraÇÃo E fiNaNÇas EM:   i          2.053,54         1.642,83               3.696,38 
 administração   ii          2.156,22         1.724,98               3.881,20 
 Biblioteconomia   iii          2.264,03         1.811,22               4.075,26 
 ciências contábeis   iv          2.377,23         1.901,79               4.279,02 
 ciências Econômicas   v          2.496,09         1.996,88               4.492,97 
 ciências sociais   vi          2.620,90         2.096,72               4.717,62 
 Estatística   vii          2.751,94         2.201,56               4.953,50 
 Pedagogia   viii          2.889,54         2.311,63               5.201,17 
 2-tÉcNico EM GEstÃo dE iNfra-EstrUtUra EM: 

 B 

  iX          3.034,02         2.427,21               5.461,23 
 arquitetura   X          3.185,72         2.548,58               5.734,29 
 Engenharia civil   Xi          3.345,01         2.676,00               6.021,01 
 3-tÉcNico EM GEstÃo dE iNforMática   Xii          3.512,26         2.809,80               6.322,06 
 4-ENGENHEiro EM sEGUraNÇa do traBalHo 

 a 

  Xiii          3.687,87         2.950,29               6.638,16 
 5- ENGENHEiro clÍNico   Xiv          3.872,26         3.097,81               6.970,07 
 6- fÍsico   Xv          4.065,87         3.252,70               7.318,57 
 7-tÉcNico EM coMUNicaÇÃo social     
- Incidência de Gratificação de Desempenho Institucional aos servidores lotados em órgãos e entidades voltados para a área de saúde  
 prevista na lei nº 6.673, de 02 de agosto de 2004. 
- Incidência de Gratificação de Plantão e Sobreaviso para quem exerce atividades em hospitais, em unidades de internação, de urgência e  
emergência, em unidades de hemoterapia, em unidades prisionais e em unidades de internação de menores e adolescentes infratores, 
conforme previsto na lei nº 6.106, de 14 de janeiro 1988. 
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GoVerNo do estado do Pará
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

adMiNistraÇÃo direta - PessoaL saÚde - atiVo
cH: 30 Hs

carGos Vcto. G.e. 80% reM. aBoNo reM.totaL
atiVidades NiVeL sUPerior - aNs      
assistENtE social

      2.053,54      1.642,83            3.696,38           -                  3.696,38 

BiÓloGo 
BioMÉdico 
BioQUÍMico
ENfErMEiro
ENG. saNitarista
farMacEUtico
fisiotEraPEUta
foNoaUdiÓloGo
MÉdico
MÉdico vEtEriNário 
NUtricioNista
odoNtÓloGo
PsicÓloGo
sociÓloGo
tEc. EM rEaBilitaÇÃo
tEc. EM saNEaMENto
tEc. saÚdE PUB  
tEraPia ocUPacioNal

carGos Vcto. aBoNo reM.totaL

atiVidade de NiVeL MÉdio - aNM    
aG. viG. saNitária 

      1.215,50           67,95            1.283,45 

aGENtE dE coNtrolE dE ENdEMias
aGENtE saNEaMENto
aGENtE saÚdE 
atENdENtE dE coNsUltÓrio dENtário
aUX. dE PrÓtEsE 
aUX. rEaBilitacao
aUX. saÚdE 
citotÉcNico
HistotÉcNico
tEc. dE ENfErMaGEM
tEc. HiGiENE dENtal
tÉcNico EM radiotEraPia
tÉcNico laBoratÓrio
aGENtE  tEr. ocUPacioNal       1.215,50                -              1.215,50 
serViÇos oPeracioNais - so       1.215,50                -              1.215,50 MaQUEiro

- Incidência de Gratificação de Desempenho Institucional aos servidores lotados em órgãos e entidades voltados para a área de saúde  
 prevista na lei nº 6.673, de 02 de agosto de 2004. 
- Incidência de Gratificação de Plantão e Sobreaviso para quem exerce atividades em hospitais, em unidades de internação, de urgência e emergência, em unidades de hemoterapia, em unidades prisionais e em unidades de internação de menores e 
adolescentes infratores, conforme previsto na lei nº 6.106, de 14 de janeiro 1988.

 
GoVerNo do estado do ParÁ 
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
 taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022 

 aGÊNcia estadUaL de deFesa aGroPecUÁria do estado do ParÁ - adeParÁ 

 cH: 40 Horas 

 carreira de deFesa e iNsPeÇÃo aGroPecUÁria - Fdia - atiVo 

 carGo  cLasses  reFerÊNcias  VeNc  G.e  reM. totaL 80%

 fiscal EstadUal aGroPEcUário 

 a 
 i   2.140,45   1.712,36          3.852,81 
 ii   2.226,07   1.780,86          4.006,92 
 iii   2.315,11   1.852,09          4.167,20 

 B 
 i   2.500,32   2.000,26          4.500,58 
 ii   2.600,33   2.080,27          4.680,60 
 iii   2.704,35   2.163,48          4.867,83 

 c 
 i   2.920,70   2.336,56          5.257,25 
 ii   3.037,52   2.430,02          5.467,54 
 iii   3.159,02   2.527,22          5.686,24 

 carGo  cLasses  reFerÊNcias  VeNc  G.e  reM. totaL 80%

 aGENtE fiscal aGroPEcUário 

 a 
 i   1.646,30             -            1.646,30 
 ii   1.712,15             -            1.712,15 
 iii   1.780,63             -            1.780,63 

 B 
 i   1.923,08             -            1.923,08 
 ii   2.000,01             -            2.000,01 
 iii   2.080,01             -            2.080,01 

 c 
 i   2.246,41             -            2.246,41 
 ii   2.336,26             -            2.336,26 
 iii   2.429,71             -            2.429,71 
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 carGo  cLasses  reFerÊNcias  VeNc  G.e  reM. totaL 80%

 aUXiliar dE caMPo 

 a 
 i   1.484,91             -            1.484,91 
 ii   1.544,31             -            1.544,31 
 iii   1.606,08             -            1.606,08 

 B 
 i   1.734,57             -            1.734,57 
 ii   1.803,95             -            1.803,95 
 iii   1.876,11             -            1.876,11 

 c 
 i   2.026,19             -            2.026,19 
 ii   2.107,24             -            2.107,24 
 iii   2.191,53             -            2.191,53 

 carreira sUPorte adMiNistratiVo e aPoio saa/da - atiVo 

 carGo  cLasses  reFerÊNcias  VeNc  G.e  reM. totaL 80%

 tÉcNico dE NÍvEl sUPErior 

 a 
 i   1.724,64   1.379,71          3.104,35 
 ii   1.793,63   1.434,90          3.228,53 
 iii   1.865,37   1.492,30          3.357,67 

 B 
 i   2.014,60   1.611,68          3.626,28 
 ii   2.095,18   1.676,15          3.771,33 
 iii   2.178,99   1.743,19          3.922,18 

 c 
 i   2.353,31   1.882,65          4.235,96 
 ii   2.447,44   1.957,95          4.405,40 
 iii   2.545,34   2.036,27          4.581,61 

 carGo  cLasses  reFerÊNcias  VeNc  G.e  reM. totaL 80%
 

 a 
 i   1.468,30             -            1.468,30 

  ii   1.527,03             -            1.527,03 
 assistENtE tÉcNico adMiNistrativo  iii   1.588,12             -            1.588,12 

 assistENtE adMiNistrativo 
 B 

 i   1.715,16             -            1.715,16 
  ii   1.783,77             -            1.783,77 

 assistENtE dE iNforMática  iii   1.855,12             -            1.855,12 
 tÉcNico dE laBoratÓrio 

 c 
 i   2.003,53             -            2.003,53 

  ii   2.083,67             -            2.083,67 
  iii   2.167,02             -            2.167,02 

 carGo  cLasses  reFerÊNcias  VeNc  G.e  reM. totaL 80%
 

 a 
 i   1.215,50             -            1.215,50 

  ii   1.215,50             -            1.215,50 
  iii   1.215,50             -            1.215,50 

 aUXiliar dE laBoratÓrio 
 B 

 i   1.218,26             -            1.218,26 

 aUXiliar oPEracioNal  ii   1.266,99             -            1.266,99 
 iii   1.317,67             -            1.317,67 

 Motorista 
 c 

 i   1.423,09             -            1.423,09 
  ii   1.480,01             -            1.480,01 
  iii   1.539,21             -            1.539,21 

GoVerNo do estado do Pará
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

aGÊNcia de traNsPorte MetroPoLitaNo - aGtraN-Pa - atiVo
cH: 30 H

carGo        GradUaÇÃo VeNc. Ge. 80% reM.totaL

analista de transporte Público

arquitetura    
ciências Econômicas    
Engenharia civil       2.109,49       1.687,59       3.797,08 
Engenharia Elétrica    
Engenharia Mecânica    
Engenharia de Produção    

analista de administração e finanças
administração    
serviço social       2.109,49       1.687,59       3.797,08 
ciências contábeis    

analista de tecnologia da informação       2.109,49       1.687,59       3.797,08 
controlador de transporte       1.850,37  -       1.850,37 
operador de sistema       1.850,37  -       1.850,37 
técnico de informática       1.215,50  -       1.215,50 
assistente administrativo       1.215,50  -       1.215,50 

GoVerNo do estado do Pará
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

aGÊNcia de reGULaÇÃo e coNtroLe de serViÇos PÚBLicos do estado do ParÁ - arcoN - atiVo
cH: 40 Hs

carGos eFetiVos NÍVeL reM.

tÉcNico EM rEGUlaÇÃo dE sErviÇos PÚBlicos

i      5.062,79 
ii      5.786,07 
iii      6.509,35 
iv      7.232,59 

assistENtE tÉcNico EM rEGUlaÇÃo dE sErviÇos PÚBlicos

i      3.488,33 
ii      3.986,69 
iii      4.485,02 
iv      4.983,36 

aUXiliar EM rEGUlaÇÃo dE sErviÇos PÚBlicos i      1.498,72 
coNtrolador dE sErviÇos PÚBlicos i      2.467,16 
aUXiliar oPEracioNal i      1.215,50 
Motorista i      1.215,50 



diário oficial Nº 34.913   21Quarta-feira, 30 DE MARÇO DE 2022

GoVerNo do estado do Pará
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

PoLÍcia cieNtÍFica do ParÁ – atiVo - Área-Meio
cH: 30 Hs

carGos VeNc. G.e. reM. aBoNo reM.totaL80%
tÉcNico dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas:

     1.724,64      1.379,71      3.104,35            -            3.104,35 
administração
ciências contábeis
ciências Econômicas
Estatística
MÉdico      1.724,64      1.379,71      3.104,35            -            3.104,35 
PsicÓloGo      1.724,64      1.379,71      3.104,35            -            3.104,35 
assistENtE social      1.724,64      1.379,71      3.104,35            -            3.104,35 
tÉcNico EM GEstÃo dE iNforMática      1.724,64      1.379,71      3.104,35            -            3.104,35 
assistENtE adMiNistrativo      1.215,50                -        1.215,50     100,00          1.315,50 
aUXiliar oPEracioNal      1.215,50                -        1.215,50            -            1.215,50 
Motorista      1.215,50                -        1.215,50     100,00          1.315,50 

GoVerNo do estado do Pará
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

PoLÍcia cieNtÍFica do ParÁ - atiVo
Área FiM - GrUPo PerÍcia tÉcNico cieNtÍFica

carGos NÍV. VeNc. G.e. Per. Jud ded exc r. Vida t. iNteG. reM. aBoNo reM.totaL80% 70% 70% 100% 70%
 i 2.492,73 1.994,18 1.744,91 1.744,91 2.492,73 1.744,91 12.214,37 - 12.214,37
PErito criMiNal ii 2.617,36 2.093,89 1.832,16 1.832,16 2.617,36 1.832,16 12.825,09 - 12.825,09
PErito MÉd-lEGista iii 2.748,23 2.198,59 1.923,76 1.923,76 2.748,23 1.923,76 13.466,34 - 13.466,34
 iv 2.885,64 2.308,52 2.019,95 2.019,95 2.885,64 2.019,95 14.139,66 - 14.139,66
 v 3.029,93 2.423,94 2.120,95 2.120,95 3.029,93 2.120,95 14.846,64 - 14.846,64

aUX tÉc. dE PErÍcia

i 1.845,23 - 1.291,66 1.291,66 1.845,23 1.291,66 7.565,43 - 7.565,43
ii 1.937,49 - 1.356,24 1.356,24 1.937,49 1.356,24 7.943,70 - 7.943,70
iii 2.034,36 - 1.424,05 1.424,05 2.034,36 1.424,05 8.340,88 - 8.340,88
iv 2.136,08 - 1.495,26 1.495,26 2.136,08 1.495,26 8.757,93 - 8.757,93

 v 2.242,88 - 1.570,02 1.570,02 2.242,88 1.570,02 9.195,82 - 9.195,82

GoVerNo do estado do Pará
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

dePartaMeNto de trÂNsito do estado do ParÁ - detraN - atiVo

 carreira atiVidade de trÂNsito

carGos cLasses reF. VeNc  G.e G. traNs.  reM. totaL 80%
 

a

i 2.587,46 2.069,97 1.340,02 5.997,44
 ii 2.690,96 2.152,76 1.340,02 6.183,74
 iii 2.798,59 2.238,87 1.340,02 6.377,49
 iv 2.910,54 2.328,43 1.340,02 6.578,99

MEdico PErito EXaMiNador

B

i 3.143,38 2.514,70 1.340,02 6.998,11
PsicÓloGo PErito EXaMiNador ii 3.269,12 2.615,29 1.340,02 7.224,43
aNalista dE traNsito iii 3.399,88 2.719,90 1.340,02 7.459,81
 iv 3.535,88 2.828,70 1.340,02 7.704,60

 

c

i 3.818,75 3.055,00 1.340,02 8.213,76
 ii 3.971,49 3.177,20 1.340,02 8.488,71
 iii 4.130,35 3.304,28 1.340,02 8.774,66
 iv 4.295,57 3.436,46 1.340,02 9.072,05

carGos cLasses reF. VeNc G. traNs.  reM. totaL 

 

a

i 1.455,44 995,17 2.450,61
 ii 1.513,66 995,17 2.508,83
 iii 1.574,20 995,17 2.569,38
 iv 1.637,17 995,17 2.632,35
aGENtE dE fiscaliZaÇÃo dE trÂNsito

B

i 1.768,15 995,17 2.763,32
vistoriador ii 1.838,87 995,17 2.834,05
assistENtE dE traNsito iii 1.912,43 995,17 2.907,60
aGENtE dE EdUcaÇÃo dE trÂNsito iv 1.988,92 995,17 2.984,10
 

c

i 2.148,04 995,17 3.143,21
 ii 2.233,96 995,17 3.229,13
 iii 2.323,32 995,17 3.318,49
 iv 2.416,25 995,17 3.411,42

taBeLa de reMUNeraÇÃo carreira tÉcNica, adMiNistratiVa e oPeracioNaL

carGos cLasses reF. VeNc  G.e G. traNs.  reM. totaL 80%
 

a

i 2.587,46 2.069,97 1.340,02 5.997,44
 ii 2.690,96 2.152,76 1.340,02 6.183,74

 iii 2.798,59 2.238,87 1.340,02 6.377,49
 iv 2.910,54 2.328,43 1.340,02 6.578,99
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aNalista dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas

B

i 3.143,38 2.514,70 1.340,02 6.998,11
MEdico ii 3.269,12 2.615,29 1.340,02 7.224,43
aNalista dE sistEMas iii 3.399,88 2.719,90 1.340,02 7.459,81
aNalista dE sUPortE tEcNico iv 3.535,88 2.828,70 1.340,02 7.704,60
 

c

i 3.818,75 3.055,00 1.340,02 8.213,76
 ii 3.971,49 3.177,20 1.340,02 8.488,71
 iii 4.130,35 3.304,28 1.340,02 8.774,66

 iv 4.295,57 3.436,46 1.340,02 9.072,05

carGos cLasses reF. VeNc G. traNs.  reM. totaL 

 

a

i 1.940,59 995,17 2.935,76
 ii 2.018,21 995,17 3.013,39
 iii 2.098,94 995,17 3.094,12
 iv 2.182,90 995,17 3.178,07

ProGraMador

B

i 2.357,53 995,17 3.352,71
tÉcNico EM iNforMatica ii 2.451,83 995,17 3.447,01
tÉcNico EM ElEtroNica iii 2.549,91 995,17 3.545,08

 iv 2.651,90 995,17 3.647,08
 

c

i 2.864,05 995,17 3.859,23
 ii 2.978,62 995,17 3.973,79
 iii 3.097,76 995,17 4.092,94
 iv 3.221,67 995,17 4.216,85

carGos cLasses reF. VeNc G. traNs.  reM. totaL 

 

a

i 1.455,44 995,17 2.450,61
 ii 1.513,66 995,17 2.508,83
 iii 1.574,20 995,17 2.569,38
 iv 1.637,17 995,17 2.632,35
 

B

i 1.768,15 995,17 2.763,32
assistENtE adMiNistrativo ii 1.838,87 995,17 2.834,05
Motorista iii 1.912,43 995,17 2.907,60
ElEtricista iv 1.988,92 995,17 2.984,10

 

c

i 2.148,04 995,17 3.143,21
 ii 2.233,96 995,17 3.229,13

 iii 2.323,32 995,17 3.318,49
 iv 2.416,25 995,17 3.411,42

carGos cLasses reF. VeNc G. traNs.  reM. totaL 

 

a

i 1.215,50 710,85 1.926,35
 ii 1.215,50 710,85 1.926,35
 iii 1.215,50 710,85 1.926,35
 iv 1.227,86 710,85 1.938,71
 

B

i 1.326,09 710,85 2.036,93
aUXiliar dE trÂNsito ii 1.379,13 710,85 2.089,97
aUXiliar oPEracioNal dE trÂNsito iii 1.434,30 710,85 2.145,15

 iv 1.491,67 710,85 2.202,52
 

c

i 1.611,00 710,85 2.321,85
 ii 1.675,45 710,85 2.386,29
 iii 1.742,46 710,85 2.453,31
 iv 1.812,16 710,85 2.523,00

 QUadro sUPLeMeNtar

carGos cLasses reF. VeNc  G.e G. traNs.  reM. totaL 80%

NÍvEl sUPErior a

i 2.587,46 2.069,97 1.340,02 5.997,44
ii 2.690,96 2.152,76 1.340,02 6.183,74
iii 2.798,59 2.238,87 1.340,02 6.377,49
iv 2.910,54 2.328,43 1.340,02 6.578,99

NÍvEl MÉdio tÉcNico a

i 1.940,59              -   995,17 2.935,76
ii 2.018,21              -   995,17 3.013,39
iii 2.098,94              -   995,17 3.094,12
iv 2.182,90              -   995,17 3.178,07

NÍvEl MÉdio a

i 1.455,44              -   995,17 2.450,61
ii 1.513,66              -   995,17 2.508,83
iii 1.574,20              -   995,17 2.569,38
iv 1.637,17              -   995,17 2.632,35

NÍvEl fUNdaMENtal a

i 1.215,50              -   710,85 1.926,35
ii 1.215,50              -   710,85 1.926,35
iii 1.215,50              -   710,85 1.926,35
iv 1.227,86              -   710,85 1.938,71

GoVerNo do estado do Pará
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022
escoLa de GoVerNaNÇa PÚBLica do estado do ParÁ - eGPa - atiVo
cH: 40 Horas

carGos eFetiVos reM. totaL
tÉcNico dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas EM:

       3.752,86 

- administração
- arquivologia
- ciências Econômicas
- ciências contabéis
- Biblioteconomia
- ciências sociais
- Psicologia
- Pedagogia
- serviço social
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tÉcNico EM GEstÃo cUltUral EM:

       3.752,86 
- comunicação social (Jornalismo)
- comunicação social (Publicidade e Propaganda)
- Desing Gráfico
- Educação artística
tÉcNico EM GEstÃo dE iNfraEstrUtUra        3.752,86 - arquitetura/Engenharia civil
tÉcNico EM GEstÃo dE iNforMática EM:

       3.752,86 - ciências da computação/Processamento de dados
- Engenharia da computação ou rede de computadores
- sistemas de informação ou tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas
assistente técnico de informática        1.533,92 
assistente administrativo        1.215,50 
auxiliar operacional        1.215,50 
Motorista        1.215,50 

cH: 20 Horas
carGos eFetiVos reM. totaL

ProfEssor: 1.053,18
- direito 1.053,18
- ciências sociais 1.053,18
- Psicologia 1.053,18
- administração 1.053,18
- ciências contábeis 1.053,18
- ciências Econômicas 1.053,18

GoVerNo do estado do Pará
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

iNstitUto de assistÊNcia aos serVidores PÚBLicos do estado do ParÁ - iaseP - atiVo

carGos VeNc.
G.e.

reM. totaL
80%

tÉcNico dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas EM:

    1.875,54     1.500,43       3.375,97 

administração
ciências contábeis
ciências Economicas
serviço social 
Biblioteconomia
tÉcNico EM saÚdE EM:

    1.875,54     1.500,43       3.375,97 

Enfermagem
Enfermagem - Especialidade Perícia e auditoria
Enfermagem - Especialidade oncologia
farmacia - Bioquimica
fisioterapia
fonoaudiologia
Medicina
Medicina - Especialidade clínica Médica
Medicina  - Especialidade cancerologia/cancerologia clínica
Medicina  - Especialidade cirurgia Geral
Medicina - Especialização auditoria Médica
Nutrição
odontologia
odontologia - Especialização em dentística
Psicologia - Especialidade Psicologia clínica
Psicologia - Especialidade Psicologia Hospitalar
tÉcNico dE EstatÍstica E atUária EM:

    1.875,54     1.500,43       3.375,97 Estatística
Estastística - Especialização em Bioestatística
tÉcNico EM sErviÇo social EM:

    1.875,54      1.500,43       3.375,97 
serviço social 
tÉcNico EM GEstÃo dE iNforMática     1.875,54      1.500,43       3.375,97 
tÉcNico dE ENfErMaGEM     1.265,68               -         1.265,68 
assistENtE dE iNforMática     1.265,68               -         1.265,68 
assistENtE adMiNistrativo     1.265,68               -         1.265,68 
Motorista     1.215,50               -         1.215,50 

QUadro sUPLeMeNtar

escoLaridade do carGo oU FUNÇÃo VeNc. G.e 80% reM. totaL
ENsiNo sUPErior     1.875,54 1.500,43 3.375,97
ENsiNo MÉdio     1.265,68               -   1.265,68
ENsiNo fUNdaMENtal     1.215,50               -   1.215,50
ENsiNo fUNdaMENtal iNcoMPlEto     1.215,50               -   1.215,50
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GoVerNo do estado do Pará
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

iNstitUto de deseNVoLViMeNto FLorestaL e da BiodiVersidade do estado do ParÁ - ideFLor-Bio

cH: 40 Horas - atiVo

carGos VeNc. G.e. reM.80%
tÉcNico EM GEstÃo aMBiENtal EM: 

     1.845,32      1.476,25      3.321,57 

-Engenharia florestal
-agronomia
-Engenharia da Produção
-Cartografia
-Engenharia Mecânica
-Engenharia Química
-Biologia
-ciências sociais (especialização em antropologia)
-ciências sociais 
-direito
tÉcNico EM GEstÃo dE GEoProcEssaMENto      1.845,32      1.476,25      3.321,57 
tÉcNico EM GEstÃo dE iNforMática      1.845,32      1.476,25      3.321,57 
tÉcNico dE adMiNistraÇÃo  E fiNaNÇas EM: 

     1.845,32      1.476,25      3.321,57 
-administração
-ciências Econômicas
-ciências contabéis
assistENtE tÉcNico dE iNforMática      1.369,58               -        1.369,58 
assistENtE adMiNistrativo      1.215,50               -        1.215,50 
aUXiliar oPEracioNal      1.215,50               -        1.215,50 
Motorista      1.215,50               -        1.215,50 

 

GoVerNo do estado do Pará
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
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iNstitUto de deseNVoLViMeNto ecoNÔMico e sociaL do ParÁ - idesP - eM eXtiNÇÃo - atiVo
cH: 30H

carGos eM eXtiNÇÃo NiV. VeNc. aBoNo reM

aUX.serV.Gerais

1       1.215,50  -         1.215,50 
2       1.215,50  -         1.215,50 
3       1.215,50  -         1.215,50 
4       1.215,50  -         1.215,50 
5       1.215,50  -         1.215,50 
6       1.215,50  -         1.215,50 
7       1.215,50  -         1.215,50 
8       1.215,50  -         1.215,50 
9       1.215,50  -         1.215,50 
10       1.215,50  -         1.215,50 
11       1.215,50  -         1.215,50 
12       1.215,50  -         1.215,50 
13       1.215,50  -         1.215,50 
14       1.215,50  -         1.215,50 
15       1.215,50  -         1.215,50 

aUX. oP e seG.

1       1.215,50                   -         1.215,50 
2       1.215,50                   -         1.215,50 
3       1.215,50                   -         1.215,50 
4       1.215,50                   -         1.215,50 
5       1.215,50                   -         1.215,50 
6       1.215,50                   -         1.215,50 
7       1.215,50                   -         1.215,50 
8       1.215,50                   -         1.215,50 
9       1.215,50                   -         1.215,50 
10       1.215,50                   -         1.215,50 
11       1.215,50                   -         1.215,50 
12       1.215,50                   -         1.215,50 
13       1.215,50                   -         1.215,50 
14       1.215,50                   -         1.215,50 
15       1.215,50                   -         1.215,50 

   aUX. adMiNist.

1       1.215,50            100,00       1.315,50 
2       1.215,50            100,00       1.315,50 
3       1.215,50            100,00       1.315,50 
4       1.215,50            100,00       1.315,50 
5       1.215,50            100,00       1.315,50 
6       1.215,50            100,00       1.315,50 
7       1.215,50            100,00       1.315,50 
8       1.215,50            100,00       1.315,50 
9       1.215,50            100,00       1.315,50 
10       1.215,50            100,00       1.315,50 
11       1.215,50            100,00       1.315,50 
12       1.215,50            100,00       1.315,50 
13       1.215,50            100,00       1.315,50 
14       1.215,50            100,00       1.315,50 
15       1.215,50            100,00       1.315,50 
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iNstitUto de deseNVoLViMeNto ecoNÔMico e sociaL do ParÁ - idesP - eM eXtiNÇÃo

carGos eM eXtiNÇÃo NÍVeL VeNc. aBoNo reM

ass.adMiNist e aUX. tecNico

1       1.215,50  100,00       1.315,50 
2       1.215,50  100,00       1.315,50 
3       1.215,50  100,00       1.315,50 
4       1.215,50  100,00       1.315,50 
5       1.215,50  100,00       1.315,50 
6       1.215,50  100,00       1.315,50 
7       1.215,50  100,00       1.315,50 
8       1.215,50  100,00       1.315,50 
9       1.215,50  100,00       1.315,50 
10       1.215,50  100,00       1.315,50 
11       1.215,50  100,00       1.315,50 
12       1.215,50  100,00       1.315,50 
13       1.215,50  100,00       1.315,50 
14       1.215,50  100,00       1.315,50 
15       1.215,50  100,00       1.315,50 

iNstitUto de deseNVoLViMeNto ecoNÔMico e sociaL do ParÁ - idesP - eM eXtiNÇÃo

NiVeL tÉcNico a
VeNc. G.e 80% reM

1     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
2     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
3     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
4     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
5     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
6     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
7     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
8     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
9     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
10     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
11     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
12     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
13     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
14     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
15     1.724,64       1.379,71         3.104,35 

iNstitUto de deseNVoLViMeNto ecoNÔMico e sociaL do ParÁ - idesP - eM eXtiNÇÃo

NiVeL tÉcNico B
VeNc. G.e 80% reM

1     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
2     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
3     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
4     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
5     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
6     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
7     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
8     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
9     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
10     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
11     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
12     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
13     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
14     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
15     1.724,64       1.379,71         3.104,35 

iNstitUto de deseNVoLViMeNto ecoNÔMico e sociaL do ParÁ - idesP - eM eXtiNÇÃo

NiVeL tÉcNico c
VeNc. G.e 80% reM

1     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
2     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
3     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
4     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
5     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
6     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
7     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
8     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
9     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
10     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
11     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
12     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
13     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
14     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
15     1.724,64       1.379,71         3.104,35 

iNstitUto de deseNVoLViMeNto ecoNÔMico e sociaL do ParÁ - idesP - eM eXtiNÇÃo

NiVeL  tÉcNico d 
VeNc. G.e 80% reM

1     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
2     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
3     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
4     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
5     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
6     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
7     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
8     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
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9     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
10     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
11     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
12     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
13     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
14     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
15     1.724,64       1.379,71         3.104,35 

GoVerNo do estado do Pará
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

iNstitUto de deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, sociaL e aMBieNtaL do ParÁ - idesP-eXtiNÇÃo - atiVo

carGos VeNc. G.e. aBoNo reM.80%  
tÉcNico dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas, em:

    2.005,46    1.604,37           -       3.609,84 

-administração 
-Biblioteconomia
-ciências contábeis
-ciências Econômicas
-Psicologia
-serviço social
PEsQUisador em:

    2.606,11    2.084,89           -       4.691,00 

-agronomia
-arquitetura e Urbanismo
-Biblioteconomia
-Biologia
-ciências da computação
-ciências sociais
-comunicação social
-Demografia
-Economia
-Engenharia ambiental
-Engenharia Cartográfica
-Engenharia civil
-Engenharia florestal
-Engenharia sanitária
-Estatística
-Geografia
-Geologia
-Geomorfologia
-História
tÉcNico EM GEstÃo dE iNforMática     2.005,46    1.604,37           -       3.609,84 
assistENtE adMiNistrativo     1.215,50              -      100,00     1.315,50 
Motorista     1.215,50              -      100,00     1.315,50 

GoVerNo do estado do Pará
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV - atiVo
cH: 40 Horas
  

carGos eFetiVos reM.
técnico Previdenciário a       4.691,05 
técnico Previdenciário B       4.691,05 
técnico de Estatística e atuária       4.691,05 
analista em Gestão de informática       4.691,05 
analista de investimentos       4.691,05 
técnico de administração e finanças       4.691,05 
assistente de informática       1.884,01 
assistente administrativo       1.508,27 
Motorista       1.215,50 

GoVerNo do estado do Pará
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

iNstitUto de MetroLoGia do estado do ParÁ - iMetroParÁ - atiVo                                                                                   
30 Hs

i - carreira de MetroLoGia e NorMaLiZaÇÃo
carGos NiV. VeNc. G.e. 80% reM.

tÉcNico EM GEstÃo dE MEtroloGia

i   1.724,64   1.379,71   3.104,35 
ii 1.810,87   1.448,70   3.259,57 
iii 1.901,42   1.521,13   3.422,55 
iv 1.996,49   1.597,19   3.593,68 

MEtroloGista i   1.419,65             -     1.419,65 
aUXiliar dE MEtroloGia ii 1.490,63             -     1.490,63 
iNsPEtor dE carGa ii 1.565,16             -     1.565,16 
aGENtE dE MEcÂNica iv 1.643,42             -     1.643,42 
     
ii - carreira tÉcNico-adMiNistratiVo e oPeracioNaL

carGos NiV. VeNc. G.e. 80% reM.
 i   1.724,64   1.379,71   3.104,35 
tÉcNico EM adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas ii 1.810,87   1.448,70   3.259,57 
tÉcNico EM GEstÃo dE iNforMática iii 1.901,42   1.521,13   3.422,55 
 iv 1.996,49   1.597,19   3.593,68 
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assistENtE dE iNforMática

i   1.419,65             -     1.419,65 
ii 1.490,63             -     1.490,63 
iii 1.565,16             -     1.565,16 
iv 1.643,42             -     1.643,42 

assistENtE adMiNistrativo

i 1.215,50             -     1.215,50 
ii 1.215,50             -     1.215,50 
iii 1.215,50             -     1.215,50 
iv 1.234,55             -     1.234,55 

Motorista

i 1.215,50             -     1.215,50 
ii 1.215,50             -     1.215,50 
iii 1.215,50             -     1.215,50 
iv 1.234,55             -     1.234,55 

aUXiliar oPEracioNal

i 1.215,50             -     1.215,50 
ii 1.215,50             -     1.215,50 
iii 1.215,50             -     1.215,50 
iv 1.234,55             -     1.234,55 

GoVerNo do estado do Pará
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

iNstitUto de assistÊNcia aos serVidores PÚBLicos do estado do ParÁ - iaseP - atiVo

carGos cLasse reF. aa - 030
VeNc reM.totaL

aUXiliar dE sErv. GErais

  a

 i              1.215,50                       1.215,50 
 ii              1.215,50                       1.215,50 
 iii              1.215,50                       1.215,50 
 iv              1.215,50                       1.215,50 

  B

 v              1.215,50                       1.215,50 
 vi              1.215,50                       1.215,50 
 vii              1.215,50                       1.215,50 
 viii              1.215,50                       1.215,50 

  c

 iX              1.215,50                       1.215,50 
 X              1.215,50                       1.215,50 
 Xi              1.215,50                       1.215,50 
 Xii              1.215,50                       1.215,50 

  d

 Xiii              1.215,50                       1.215,50 
 Xiv              1.215,50                       1.215,50 
 Xv              1.215,50                       1.215,50 
 Xvi              1.215,50                       1.215,50 

  E

 Xvii                1.215,50                       1.215,50 
Xviii                1.215,50                       1.215,50 
 XiX                1.215,50                       1.215,50 
 XX                1.215,50                       1.215,50 

  f

 XXi                1.215,50                       1.215,50 
 XXii                1.215,50                       1.215,50 
 XXiii                1.215,50                       1.215,50 
X Xiv                1.215,50                       1.215,50 

aG. oPEracioNal

  a

 i                1.215,50                       1.215,50 
 ii                1.215,50                       1.215,50 
 iii                1.215,50                       1.215,50 
 iv                1.215,50                       1.215,50 

  B

 v                1.215,50                       1.215,50 
 vi                1.215,50                       1.215,50 
 vii                1.215,50                       1.215,50 
 viii                1.215,50                       1.215,50 

  c

 iX                1.215,50                       1.215,50 
 X                1.215,50                       1.215,50 
 Xi                1.215,50                       1.215,50 
 Xii                1.215,50                       1.215,50 

  d

 Xiii                1.215,50                       1.215,50 
 Xiv                1.215,50                       1.215,50 
 Xv                1.215,50                       1.215,50 
 Xvi                1.215,50                       1.215,50 

  E

 Xvii                1.215,50                       1.215,50 
Xviii                1.215,50                       1.215,50 
 XiX                1.215,50                       1.215,50 
 XX                1.215,50                       1.215,50 

  f

 XXi                1.215,50                       1.215,50 
 XXii                1.215,50                       1.215,50 
 XXiii                1.215,50                       1.215,50 
XXiv                1.215,50                       1.215,50 

 

  a

 i                1.215,50                       1.215,50 
  ii                1.215,50                       1.215,50 
  iii                1.215,50                       1.215,50 
  iv                1.215,50                       1.215,50 
 

  B

 v                1.215,50                       1.215,50 
  vi                1.215,50                      1.215,50 
aUX. dE adMiNistraÇÃo  vii                1.215,50                       1.215,50 
  viii                1.215,50                       1.215,50 
Motorista

  c

 iX                1.215,50                       1.215,50 
  X                1.215,50                       1.215,50 
tElEfoNista  Xi                1.215,50                       1.215,50 
  Xii                1.215,50                       1.215,50 
aGENtE dE saÚdE

  d

 Xiii                1.215,50                       1.215,50 
  Xiv                1.215,50                       1.215,50 
aUX. dE oBra E MaNUtENÇÃo  Xv                1.215,50                       1.215,50 
  Xvi                1.215,50                       1.215,50 
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  E

 Xvii                1.215,50                       1.215,50 
 Xviii                1.215,50                       1.215,50 
  XiX                1.215,50                       1.215,50 
  XX                1.215,50                       1.215,50 
 

  f

 XXi                1.215,50                       1.215,50 
  XXii                1.215,50                       1.215,50 
  XXiii                1.215,50                       1.215,50 
 X Xiv                1.215,50                       1.215,50 

carGos cLasse reF. aNM - 020
VeNc reM.totaL

 

  a

 i                1.265,68                       1.265,68 
  ii                1.265,68                       1.265,68 
  iii                1.265,68                       1.265,68 

  iv                1.265,68                       1.265,68 
 

  B

 v                1.265,68                       1.265,68 
aUX. tÉcNico  vi                1.265,68                       1.265,68 
  vii                1.265,68                       1.265,68 
aG. oPEracioNal  viii                1.265,68                       1.265,68 
 

  c

 iX                1.265,68                       1.265,68 
ProGraMador  X                1.265,68                         1.265,68 

 Xi                1.265,68                         1.265,68 
 tÉc. dE coNtaBilidadE  Xii                1.265,68                         1.265,68 

  d

 Xiii                1.265,68                         1.265,68 
  Xiv                1.265,68                         1.265,68 
  Xv                1.265,68                         1.265,68 

  Xvi                1.265,68                         1.265,68 
 

  E

 Xvii                1.265,68                         1.265,68 
 Xviii                1.265,68                         1.265,68 
  XiX                1.265,68                         1.265,68 
  XX                1.265,68                         1.265,68 
 

  f

 XXi                1.265,68                         1.265,68 
  XXii                1.265,68                         1.265,68 
  XXiii                1.265,68                         1.265,68 
 X Xiv                1.265,68                         1.265,68 
    

carGos cLasse cateGoria FUNcioNaL aNs - 010
reF. VeNc. G.e. 80% reM

 tÉcNico 

  a

i                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 
 ii                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 
 iii                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 
 iv                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 

  B

 v                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 
 vi                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 
 vii                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 
 viii                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 

  c

 iX                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 
 X                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 
 Xi                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 
 Xii                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 

  d

 Xiii                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 
 Xiv                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 
 Xv                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 
 Xvi                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 

  E

 Xvii                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 
Xviii                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 
 XiX                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 
 XX                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 

  f

 XXi                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 
 XXii                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 
 XXiii                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 
X Xiv                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 

GoVerNo do estado do Pará
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa - atiVo
cH: 30 Horas

carGos Vcto. G.e. reM. aBoNo reM.totaL80%
tÉcNico EM GEstÃo dE dEsENvolviMENto aGrário E fUNdiário EM:

     1.954,91    1.563,93     3.518,84            -         3.518,84 

-agronomia
-Biblioteconomia
-ciências Econômicas
-ciências sociais
-Engenharia Cartográfica
-Engenharia de agrimensura
-Engenharia florestal
-Geografia
tÉcNico dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas EM:

     1.954,91    1.563,93     3.518,84            -         3.518,84 -administração
-ciências contabeis
-ciências Econômicas
tÉcNico EM GEstÃo dE iNforMática      1.954,91    1.563,93     3.518,84            -         3.518,84 
assistENtE tÉcNico EM dEsENvolviMENto aGrário E fUNdiário      1.412,99               -       1.412,99            -         1.412,99 
assistENtE dE iNforMatica      1.412,99               -       1.412,99            -         1.412,99 
assistENtE adMiNistrativo      1.215,50               -       1.215,50     34,21       1.249,71 
Motorista      1.215,50               -       1.215,50     34,21       1.249,71 
aUXiliar oPEracioNal      1.215,50               -       1.215,50            -         1.215,50 
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GoVerNo do estado do Pará

secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo

taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

iMPreNsa oFiciaL do estado - ioe - atiVo
cH: 30 Horas

carGos NÍVeL Vcto. G.e. reM. aBoNo reM.totaL80%

tÉcNico dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas

i     1.724,64      1.379,71       3.104,35  -         3.104,35 
ii     1.724,64      1.379,71       3.104,35  -         3.104,35 
iii     1.724,64      1.379,71       3.104,35  -         3.104,35 
iv     1.724,64      1.379,71       3.104,35  -         3.104,35 
v     1.724,64      1.379,71       3.104,35  -         3.104,35 
vi     1.724,64      1.379,71       3.104,35  -         3.104,35 
vii     1.724,64      1.379,71       3.104,35  -         3.104,35 
viii     1.724,64      1.379,71       3.104,35  -         3.104,35 

aUXiliar dE sErviÇos GErais

i     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 
ii     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 
iii     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 
iv     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 
v     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 
vi     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 
vii     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 

aUXiliar dE MaNUtENÇÃo

i     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 
ii     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 
iii     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 
iv     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 

 i     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 
 ii     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 
 iii     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 
 iv     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 
aUXiliar dE sErviÇos oPEracioNais v     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 
Motorista vi     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 
aUXiliar dE atividadEs Gráficas vii     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 
 viii     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 
 iX     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 
 X     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 
 Xi     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 
 Xii     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 
 Xiii     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 

aGENtE dE atividadEs Gráficas

i     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 
ii     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 
iii     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 
iv     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 
v     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 
vi     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 
vii     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 
viii     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 

 i     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 
 ii     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 
 iii     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 
 iv     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 
 v     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 
 vi     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 
aUXiliar dE atividadEs Gráficas vii     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 
assistENtE dE iNforMática viii     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 
 iX     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 
 X     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 
 Xi     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 
 Xii     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 
 Xiii     1.215,50               -         1.215,50             -           1.215,50 
 i     1.215,50               -         1.215,50       100,00         1.315,50 
 ii     1.215,50               -         1.215,50       100,00         1.315,50 
 iii     1.215,50               -         1.215,50       100,00         1.315,50 
assistENtE tÉcNico adMiNistrativo iv     1.215,50               -         1.215,50       100,00         1.315,50 
assistENtE adMiNistrativo v     1.215,50               -         1.215,50       100,00         1.315,50 
 vi     1.215,50               -         1.215,50       100,00         1.315,50 
 vii     1.215,50               -         1.215,50       100,00         1.315,50 
 i     1.215,50               -         1.215,50       100,00         1.315,50 
 ii     1.215,50               -         1.215,50       100,00         1.315,50 
 iii     1.215,50               -         1.215,50       100,00         1.315,50 
 iv     1.215,50               -         1.215,50       100,00         1.315,50 
 v     1.215,50               -         1.215,50       100,00         1.315,50 
assistENtE dE atividadEs Gráficas vi     1.215,50               -         1.215,50       100,00         1.315,50 
assistENtE dE atividadEs JorNalÍsticas vii     1.215,50               -         1.215,50       100,00         1.315,50 
 viii     1.215,50               -         1.215,50       100,00         1.315,50 
 iX     1.215,50               -         1.215,50       100,00         1.315,50 
 X     1.215,50               -         1.215,50       100,00         1.315,50 
 Xi     1.215,50               -         1.215,50       100,00         1.315,50 
 i     1.215,50               -         1.215,50       100,00         1.315,50 
tÉcNico dE oPEraÇÕEs Gráficas ii     1.215,50               -         1.215,50       100,00         1.315,50 
tÉcNico dE atividadEs JorNalÍsticas iii     1.215,50               -         1.215,50       100,00         1.315,50 
ProGraMador dE iNforMática iv     1.215,50               -         1.215,50       100,00         1.315,50 
 v     1.215,50               -         1.215,50       100,00         1.315,50 
 vi     1.215,50               -         1.215,50       100,00         1.315,50 
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GoVerNo do estado do Pará
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

aUtarQUia - JUNta coMerciaL do estado do ParÁ - atiVo
cH: 30 Hs

carGos cLasse reF. Vcto. G.e. aBoNo reM.totaL80%
 

a

i          1.215,50                -                12,00             1.227,50 
 ii          1.215,50                -                12,00             1.227,50 
 iii          1.215,50                -                12,00             1.227,50 
  iv          1.215,50                -                12,00             1.227,50 
 

B

 i          1.215,50                -                12,00             1.227,50 
aUXiliar dE rEGistro MErcaNtil ii          1.215,50                -                12,00             1.227,50 
Motorista iii          1.215,50                -                12,00             1.227,50 
 iv          1.215,50                -                12,00             1.227,50 
 

c 

i          1.215,50                -                12,00             1.227,50 
 ii          1.215,50                -                12,00             1.227,50 
 iii          1.215,50                -                12,00             1.227,50 
 iv          1.215,50                -                12,00             1.227,50 

assistENtE  dE rEGistro MErcaNtil 

a

i          1.215,50                -              100,00             1.315,50 
ii          1.215,50                -              100,00             1.315,50 
iii          1.215,50                -              100,00             1.315,50 
 iv          1.215,50                -              100,00             1.315,50 

B

 i          1.215,50                -              100,00             1.315,50 
ii          1.215,50                -              100,00             1.315,50 
iii          1.215,50                -              100,00             1.315,50 
iv          1.215,50                -              100,00             1.315,50 

c

i          1.215,50                -              100,00             1.315,50 
ii          1.215,50                -              100,00             1.315,50 
iii          1.215,50                -              100,00             1.315,50 
iv          1.215,50                -              100,00             1.315,50 

aUXiliar tÉc. dE rEGistro MErcaNtil 

a

i          1.215,50                -              100,00             1.315,50 
ii          1.215,50                -              100,00             1.315,50 
iii          1.215,50                -              100,00             1.315,50 
 iv          1.215,50                -              100,00             1.315,50 

B

 i          1.215,50                -              100,00             1.315,50 
ii          1.215,50                -              100,00             1.315,50 
iii          1.215,50                -              100,00             1.315,50 
iv          1.215,50                -              100,00             1.315,50 

c

i          1.215,50                -              100,00             1.315,50 
ii          1.215,50                -              100,00             1.315,50 
iii          1.240,97                -              100,00             1.340,97 
iv          1.340,25                -              100,00             1.440,25 

 

a

i          1.724,64       1.379,71                   -               3.104,35 
 ii          1.793,61       1.434,89                   -               3.228,51 
 iii          1.865,36       1.492,29                   -               3.357,65 
  iv          1.939,96       1.551,97                   -               3.491,93 
tÉcNico dE rEGistro MErcaNtil 

B

 i          1.767,51       1.414,01                   -               3.181,52 
tÉc. EM iNforMática dE rEG.MErcaNtil ii          1.838,22       1.470,58                   -               3.308,80 
tEcNico dE adMiNistraÇÃo E iii          1.911,22       1.528,98                   -               3.440,19 
fiNaNÇas iv          1.916,43       1.533,15                   -               3.449,58 

c

i          1.811,93       1.449,55                   -               3.261,48 
 ii          1.884,42       1.507,54                   -               3.391,96 
 iii          1.959,79       1.567,84                   -               3.527,63 
 iv          2.038,17       1.630,54                   -               3.668,71 

GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo

taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

Loteria do estado do ParÁ - LoterPa - eXtiNÇÃo - atiVo

cH: 30 Horas

carGos NÍVeL Vcto.
G.e.

reM.totaL
80%

tÉcNico dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas i     1.724,64     1.379,71       3.104,35 
tÉcNico EM sErviÇos lotÉricos ii     1.724,64     1.379,71       3.104,35 
tÉcNico EM GEstÃo dE iNforMática iii     1.724,64     1.379,71       3.104,35 

assistENtE adMiNistrativo

i     1.215,50               -         1.215,50 
ii     1.215,50               -         1.215,50 

assistENtE dE sErviÇos lotÉricos
iii     1.215,50               -         1.215,50 
iv     1.215,50               -         1.215,50 
v     1.215,50               -         1.215,50 

Motorista
i     1.215,50               -         1.215,50 
ii     1.215,50               -         1.215,50 

aUX. sErviÇos oPEracioNais i     1.215,50               -         1.215,50 
aUXiliar oPEracioNal ii     1.215,50               -         1.215,50 
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GoVerNo do estado do Pará
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

UNiVersidade do estado do ParÁ-atiVo
cH: 20 Hs

carGos cLasse NÍVeL VeNc. Ge 80%
iNc. PÓs

reM.
esP.20%

ProfEssor aUXiliar a

i         1.215,50            972,40           243,10            2.431,00 
ii         1.215,50            972,40           243,10            2.431,00 
iii         1.215,50            972,40           243,10            2.431,00 
iv 1.269,87         1.015,89           253,97            2.539,73 

carGos cLasse NÍVeL VeNc. Ge 80%
iNc. PÓs

reM.
esP.54%

ProfEssor assistENtE B

i 1.396,85         1.117,48           754,30            3.268,64 
ii 1.466,70         1.173,36           792,02            3.432,07 
iii 1.540,03         1.232,02           831,62            3.603,67 
iv 1.617,03         1.293,63           873,20            3.783,85 

carGos cLasse NÍVeL VeNc. Ge 80%
iNc. PÓs

reM.
esP.108%

ProfEssor adJUNto c

i 1.778,73         1.422,99        1.921,03            5.122,76 
ii 1.867,67         1.494,14        2.017,09            5.378,89 
iii 1.961,05         1.568,84        2.117,94            5.647,84 
iv 2.059,11         1.647,29        2.223,84            5.930,23 

ProfEssor titUlar           2.265,00         1.812,00        2.446,20            6.523,19 

UNiVersidade do estado do ParÁ-atiVo
cH:40 Hs

carGos cLasse NÍVeL VeNc. Ge 80%
iNc. PÓs

reM.
esP.20%

ProfEssor aUXiliar a

i         2.193,80         1.755,04           438,76            4.387,60 
ii 2.303,49         1.842,79           460,70            4.606,98 
iii 2.418,67         1.934,93           483,73            4.837,33 
iv 2.539,60         2.031,68           507,92            5.079,20 

carGos cLasse NÍVeL VeNc. Ge 80%
iNc. PÓs

reM.
esP.54%

ProfEssor assistENtE B

i 2.793,56         2.234,85        1.508,52            6.536,93 
ii 2.933,24         2.346,59        1.583,95            6.863,77 
iii 3.079,90         2.463,92        1.663,14            7.206,96 
iv 3.233,89         2.587,11        1.746,30            7.567,31 

carGos cLasse NÍVeL VeNc. Ge 80%
iNc. PÓs

reM.
esP.108%

ProfEssor adJUNto c

i 3.557,28         2.845,83        3.841,86          10.244,97 
ii 3.735,15         2.988,12        4.033,96          10.757,22 
iii 3.921,90         3.137,52        4.235,66          11.295,08 
iv 4.118,00         3.294,40        4.447,44          11.859,84 

ProfEssor titUlar           4.529,77         3.623,82        4.892,15          13.045,74 

UNiVersidade do estado do ParÁ-atiVo
cH: tide

carGos cLasse NÍVeL VeNc. Ge 80%
iNc. PÓs

reM.
esP.20%

ProfEssor aUXiliar a

i         3.729,46         2.983,57           745,89            7.458,92 
ii 3.915,93         3.132,75           783,19            7.831,87 
iii 4.111,73         3.289,38           822,35            8.223,46 
iv 4.317,32         3.453,85           863,46            8.634,64 

carGos cLasse NÍVeL VeNc. Ge 80%
iNc. PÓs

reM.
esP.54%

ProfEssor assistENtE B

i 4.749,05         3.799,24        2.564,49          11.112,78 
ii 4.986,50         3.989,20        2.692,71          11.668,41 
iii 5.235,83         4.188,66        2.827,35          12.251,83 
iv 5.497,62         4.398,09        2.968,71          12.864,43 

carGos cLasse NÍVeL VeNc. Ge 80%
iNc. PÓs

reM.
esP.108%

ProfEssor adJUNto c

i 6.047,38         4.837,90        6.531,17          17.416,45 
ii 6.349,75         5.079,80        6.857,73          18.287,28 
iii 6.667,24         5.333,79        7.200,62          19.201,64 
iv 7.000,60         5.600,48        7.560,65          20.161,72 

ProfEssor titUlar           7.700,63         6.160,51        8.316,69          22.177,83 
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GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

UNiVersidade do estado do ParÁ-atiVo
cH: 30Hs

carreira carGos cLasse NÍVeL VeNc. G.e 80% G.UNiV reM.30%

Nível superior

 

a

i   1.724,64  1.379,71  517,39  3.621,74 
 ii 1.810,87  1.448,70  543,26  3.802,83 
 iii 1.901,42  1.521,13  570,42  3.992,97 
 iv 1.996,49  1.597,19  598,95  4.192,62 

B

i 2.196,13  1.756,91  658,84  4.611,88 
técnico ii 2.305,94  1.844,75  691,78  4.842,48 

 analista de sistema iii 2.421,24  1.936,99  726,37  5.084,60 
 iv 2.542,30  2.033,84  762,69  5.338,83 
 

c

i 2.796,53  2.237,22  838,96  5.872,71 
 ii 2.936,36  2.349,09  880,91  6.166,35 
 iii 3.083,17  2.466,54  924,95  6.474,67 
 iv 3.237,33  2.589,87  971,20  6.798,40 

GoVerNo do estado do Pará
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

UNiVersidade do estado do ParÁ-atiVo
cH: 30Hs

carreira carGos cLasse NÍVeL VeNc. G.UNiV reM.30%

Nível Médio Profissional

atENdENtE dE coNsUltorio dENtario
a

i              1.215,50                364,65                      1.580,15 
ii              1.215,50                364,65                      1.580,15 

citotÉcNico iii              1.215,50                364,65                      1.580,15 
iv              1.258,72                377,61                      1.636,33 

tÉcNico dE laBoratÓrio
B

i              1.384,59                415,38                      1.799,96 
ii              1.453,82                436,14                      1.889,96 

tÉcNico dE coNtaBilidadE iii              1.526,50                457,95                      1.984,45 
iv              1.602,84                480,85                      2.083,69 

tÉcNico dE ENfErMaGEM
c

i              1.763,10                528,93                      2.292,04 
ii              1.851,27                555,38                      2.406,65 

tÉcNico dE iNforMática iii              1.943,84                583,15                      2.526,99 
iv              2.041,02                612,31                      2.653,33 

Nível Médio

aGENtE adMiNistrativo

a

i              1.215,50                364,65                      1.580,15 
ii              1.215,50                364,65                      1.580,15 
iii              1.215,50                364,65                      1.580,15 
iv              1.215,50                364,65                      1.580,15 

B

i              1.318,67                395,60                      1.714,28 
ii              1.384,60                415,38                      1.799,98 
iii              1.453,83                436,15                      1.889,97 
iv              1.526,52                457,96                      1.984,48 

c

i              1.679,17                503,75                      2.182,92 
ii              1.763,13                528,94                      2.292,07 
iii              1.851,29                555,39                      2.406,68 
iv              1.943,85                583,15                      2.527,00 

 

a

i              1.215,50                364,65                      1.580,15 
ii              1.215,50                364,65                      1.580,15 
iii              1.215,50                364,65                      1.580,15 
iv              1.215,50                364,65                      1.580,15 

aUXiliar adMiNistrativo

B

i              1.241,83                372,55                      1.614,38 
ii              1.303,92                391,18                      1.695,10 

artÍficE dE MaNUtENÇÃo iii              1.369,13                410,74                      1.779,87 
(em extinção) iv              1.437,57                431,27                      1.868,84 

c

i              1.581,33                474,40                      2.055,73 
ii              1.660,41                498,12                      2.158,53 
iii              1.743,41                523,02                      2.266,44 

 iv              1.830,59                549,18                      2.379,76 

Nível operacional

 

a

i              1.215,50                364,65                      1.580,15 
ii              1.215,50                364,65                      1.580,15 
iii              1.215,50                364,65                      1.580,15 
iv              1.215,50                364,65                      1.580,15 

aGENtE dE sErviÇo

B

i              1.215,50                364,65                      1.580,15 
(em extinção) ii              1.262,36                378,71                      1.641,07 

iii              1.325,49                397,65                      1.723,14 
iv              1.391,76                417,53                      1.809,29 

Motorista

c

i              1.530,93                459,28                      1.990,21 
ii              1.607,49                482,25                      2.089,73 
iii              1.687,87                506,36                      2.194,23 

 iv              1.772,24                531,67                      2.303,92 
 

a

i              1.215,50                364,65                      1.580,15 
ii              1.215,50                364,65                      1.580,15 

aUXiliar dE laBoratÓrio iii              1.215,50                364,65                      1.580,15 
iv              1.215,50                364,65                      1.580,15 

B

i              1.215,50                364,65                      1.580,15 
aUXiliar dE sErviÇos ii              1.215,50                364,65                      1.580,15 

iii              1.259,11                377,73                      1.636,85 
aUXiliar dE sErviÇos dE coMUNicaÇÃo iv              1.322,07                396,62                      1.718,69 

c

i              1.454,27                436,28                      1.890,55 
ii              1.526,99                458,10                      1.985,08 
iii              1.603,33                481,00                      2.084,33 

 iv              1.683,50                505,05                      2.188,55 
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GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

FUNdaÇÃo aMaZÔNia ParaeNse de aMParo À PesQUisa - FaPesPa - atiVo
carGo VeNc Ge 80% aBoNo reM

tÉcNico EM adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas EM:

 1.724,64       1.379,71            -        3.104,35 

- administração
- Biblioteconomia
- ciências contábeis
- ciências Econômicas
- Psicologia
- serviço social
tÉcNico EM GEstÃo dE dEsENvolviMENto, ciÊNcia, tEcNoloGia E iNovaÇÃo EM:

 1.724,64       1.379,71            -        3.104,35 

- administração
- ciências Econômicas
- ciências sociais
- Estatística
- letras, com Habilitação em língua francesa
- letras, com Habilitação em língua inglesa
tÉcNico EM GEstÃo dE iNforMática  1.724,64       1.379,71            -        3.104,35 
assistENtE dE iNforMática  1.215,50                -        100,00      1.315,50 
assistENtE adMiNistrativo  1.215,50                -        100,00      1.315,50 
aUXiliar oPEracioNal  1.215,50                -              -        1.215,50 
aUXiliar dE sErviÇos oPEracioNais  1.215,50                -              -        1.215,50 
Motorista  1.215,50                -        100,00      1.315,50 

GoVerNo do estado do Pará
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

FUNdaÇÃo de ateNdiMeNto sÓcio-edUcatiVo do ParÁ - FasePa - atiVo
cH: 30 Hs

carGos NiV. VeNc. Ge 80% reM. aBoNo reM. totaL
assistENtE social         
PsicÓloGo         
PEdaGoGo         
sociÓloGo         
MÉdico         
odoNtÓloGo   i       1.724,64     1.379,71      3.104,35             -             3.104,35 
adMiNistrador   ii       1.724,64     1.379,71      3.104,35             -             3.104,35 
EcoNoMista   iii       1.724,64     1.379,71      3.104,35             -             3.104,35 
ENfErMEiro         
coNtador         
BiBliotEcoNoMista         
NUtricioNista         
tÉcNico social         
tÉcNico EM coMUNicaÇÃo social         
EstatÍstico         
MoNitor   i       1.215,50              -        1.215,50      280,00           1.495,50 
aUXiliar dE ENfErMaGEM  i       1.215,50              -        1.215,50      100,00           1.315,50 
tÉcNico EM coNtaBilidadE  ii       1.215,50              -        1.215,50      100,00           1.315,50 
aGENtE adMiNistrativo         
aGENtE dE ElEtricidadE         
aGENtE dE artEs Práticas   i       1.215,50              -        1.215,50      100,00           1.315,50 
aGENtE dE MEcÂNica   ii       1.215,50              -        1.215,50      100,00           1.315,50 
aGENtE dE Portaria        
Motorista  i       1.215,50              -        1.215,50      100,00           1.315,50 

GoVerNo do estado do Pará
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

FUNdaÇÃo desPortiVa ParaeNse - FdP - eM eXtiNÇÃo - atiVo
cH: 30H

carGos eM eXtiNÇÃo VeNc. G.e reM. totaL80%
i - NiVeL sUPerior    
adMiNistrador

    1.724,64    1.379,71       3.104,35 coNtador
ENGENHEiro civil
 

carGos eM eXtiNÇÃo VeNc. aBoNo reM. totaL
ii - NiVeL Medio    
aUXiliar tEcNico     1.215,50       100,00       1.315,50 
iii - serVicos aUXiLiares    
aGENtE adMiNistrativo     1.215,50       100,00       1.315,50 
iV - NiVeL oPeracioNaL    
aGENtE dE ElEtricidadE     1.215,50             -         1.215,50 
aGENtE dE artEs Praticas     1.215,50             -         1.215,50 
V - traNsPorte oFiciaL e Portaria    
Motorista     1.215,50       100,00       1.315,50 
aGENtE dE Portaria     1.215,50             -         1.215,50 

carGos eM eXtiNÇÃo VeNc. aBoNo reM. totaL
i - NÍVeL MÉdio    
tEc. EM coNtaBilidadE     1.215,50       100,00       1.315,50 
Protocolista     1.215,50       100,00       1.315,50 
ii - NÍVeL oPeracioNaL    
tratorista     1.215,50             -         1.215,50 
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ElEtricista     1.215,50             -         1.215,50 
PEdrEiro     1.215,50             -         1.215,50 
viGilaNtE     1.215,50             -         1.215,50 
sErvENtE     1.215,50             -         1.215,50 
iii - oUtros    
sUBGErENtE     1.215,50       100,00       1.315,50 
cHEfE do sEtor dE PEssoal     1.215,50       100,00       1.315,50 

GoVerNo do estado do Pará
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

FUNdaÇÃo cULtUraL do estado do ParÁ - FcP - atiVo

FUNdaÇÃo cULtUraL do ParÁ traNcredo NeVes - FcPtN
cH: 30Hs

carGos VeNc. Ge 80% reM.
tÉcNico EM GEstÃo cUltUral EM:

1.782,85 1.426,28 3.209,13

- arquitetura
- artes cênicas
- Biblioteconomia
- dança
- Educação artística
- História
- letras
- Pedagogia
- turismo
tÉcNico EM adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas EM:

1.782,85 1.426,28 3.209,13

- administração
- ciências contábeis
- ciências Econômicas
- Psicologia
- serviço social
tÉcNico EM GEstÃo dE iNforMática 1.782,85 1.426,28 3.209,13
assistENtE cUtUral EM:

1.443,77

 

1.443,77

- Cenotecnia ou Cenografia  
- iluminação cênica             -   
- Produção  
- Projeção deCinematografia e outras mídias  
- sonoplastia  
assistENtE adMiNistrativo 1.443,77             -   1.443,77
assistENtE dE iNforMática 1.443,77             -   1.443,77
aUXliar oPEracioNal EM:

1.215,50

 

1.215,50
- apoio  
- Eletricidade             -   
- Hidráulica  
- Marcenaria  
Motorista 1.215,50             -   1.215,50

iNstitUto de artes do ParÁ - iaP
carGos eFetiVos VeNc. G.e 80% reM aBoNo reM totaL

tÉcNico EM GEstÃo cUltUral EM:

             1.724,64   1.379,71      3.104,35             -                 3.104,35 

antropologia
artes Plásticas
artes visuais
ciências sociais
dança
Educação artística
letras
Música
teatro
tÉcNico dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas EM:

             1.724,64   1.379,71      3.104,35             -                 3.104,35 
administração
Biblioteconomia
ciências contábeis
ciências Econômicas
tÉcNico EM GEstÃo dE iNforMática              1.724,64   1.379,71      3.104,35                3.104,35 
assistENtE cUltUral              1.215,50             -        1.215,50      100,00               1.315,50 
assistENtE adMiNistrativo              1.215,50             -        1.215,50      100,00               1.315,50 
aUXiliar oPEracioNal              1.215,50             -        1.215,50             -                 1.215,50 
Motorista              1.215,50             -        1.215,50      100,00               1.315,50 

FUNdaÇÃo cUrro VeLHo - FcV

carGos VeNc. GNs 80% reM. aBoNo reM. totaL
tÉcNico dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas EM:

             1.724,64   1.379,71      3.104,35 

 

              3.104,35 

- administraçao  
- Biblioteconomia  
- ciências contabeis             -   
- ciências sociais  
- Psicologia  
- serviço social  
tÉcNico EM GEstÃo cUltUral EM:

             1.724,64   1.379,71      3.104,35 

 

              3.104,35 

- aquitetura  
- artes Plásticas  
- artes visuais             -   
- dança  
- letras  
- Música  
- teatro  
tÉcNico EM GEstÃo dE iNforMática              1.724,64   1.379,71      3.104,35             -                 3.104,35 
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QUÍMico iNdUstrial              1.724,64   1.379,71      3.104,35             -                 3.104,35 
assistENtE cUltUral              1.215,50             -        1.215,50      100,00               1.315,50 
assistENtE adMiNistrativo              1.215,50             -        1.215,50      100,00               1.315,50 
aUXiliar oPEracioNal              1.215,50             -        1.215,50             -                 1.215,50 
Motorista              1.215,50             -        1.215,50      100,00               1.315,50 

carGos VeNc. G.e 80%  reM. aBoNo  reM.totaL 
ProfissioNal EM artE - NÍVeL sUPerior              1.724,64   1.379,71      3.104,35             -                 3.104,35 
ProfissioNal EM artE - NÍVeL MÉdio        1.299,42             -        1.299,42      282,78               1.582,20 
aUXiliar tEcNico              1.215,50             -        1.215,50      100,00               1.315,50 
aUXiliar adMiNistrativo              1.215,50             -        1.215,50      100,00               1.315,50 
aUXiliar sErv. GErais              1.215,50             -        1.215,50             -                 1.215,50 
Motorista              1.215,50             -        1.215,50      100,00               1.315,50 

GoVerNo do estado do Pará  
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo  
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022  

 
FUNdaÇÃo carLos GoMes - atiVo
carreira doceNte  
cH: 20 Hs  

 
carGo - 20H NiV. Vcto. G.e 80% reM. totaL

ProfEssor dE MÚsica     
ProfEssor aUXiliar EM MÚsica i     1.399,16            1.119,33            2.518,49 
tÉcNico EM MÚsica     

 
carreira doceNte  
cH: 40 Hs  

 
carGo - 40H NiV. Vcto. G.e 80% reM. totaL

ProfEssor dE MÚsica i     2.798,32            2.238,66            5.036,98 
tÉcNico EM MÚsica     

 
carreira tÉcNico-adMiNistratiVo e oPeracioNaL
cH: 30 Hs  

 
carGo NiV. Vcto. G.e 80% reM. totaL

tÉcNico dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas             tEcNico EM GEstÃo dE iNforMática

i     2.098,75            1.679,00            3.777,75 
ii     2.203,69            1.762,95            3.966,63 
iii     2.313,87            1.851,10            4.164,97 
iv     2.429,56            1.943,65            4.373,21 

 i     1.215,50                     -              1.215,50 
assistENtE adMiNistrativo ii     1.276,28                     -              1.276,28 
assistENtE dE iNforMática iii     1.340,09                     -              1.340,09 
 iv     1.407,09                     -              1.407,09 

Motorista

i     1.215,50                     -              1.215,50 
ii     1.276,28                     -              1.276,28 
iii     1.340,09                     -              1.340,09 
iv     1.407,09                     -              1.407,09 

aUXiliar oPEracioNal

i     1.215,50                     -              1.215,50 
ii     1.276,28                     -              1.276,28 
iii     1.340,09                     -              1.340,09 
iv     1.407,09                     -              1.407,09 

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

FUNdaÇÃo ParaeNse de radioFUsÃo - FUNteLPa - atiVo

eMPreGos saLÁrio
adMiNistrador

               3.519,88 

advoGado
aNalista dE coMUNicaÇÃo iNstitUcioNal
aNalista EM dEsENvolviMENto dE sistEMas
aNalista EM rEdE dE coMPUtadorEs
assistENtE social
BiBliotEcoNoMista
coNtador
ENGENHEiro civil
ENGENHEiro ElEtricista
JorNalista, com graduação em comunicação social - Jornalismo
MUltiMÍdia Para WEB
PsicÓloGo
PUBlicitário
WEB MastEr
rEPÓrtEr ciNEMatoGráfico                2.473,80 
rEPÓrtEr fotoGráfico                2.473,80 
tÉcNico dE sUPortE                1.412,57 
assistENtE adMiNistrativo                1.164,26 
radialista i:

               1.604,31 

dirEtor dE iMaGEM
locUtor aPrEsENtador aNiMador
locUtor Noticiarista dE rádio
oPErador dE soM dE EstÚdio
ProdUtor EXEcUtivo
sUPErvisor dE oPEraÇÃo
sUPErvisor tÉcNico
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radialista ii:

               1.412,57 

alMoXarifE tÉcNico
arQUivista dE taPEs
assistENtE dE EstÚdio
aUXiliar dE EXtErNa
cENotÉcNico
discotEcário ProGraMador
ElEtricista
ilUMiNador
MaQUilador
MEcÂNico
oPErador dE áUdio
oPErador dE cÂMEra
oPErador dE coNtrolE MEstrE (MastEr)
oPErador dE GravaÇÃo
oPErador dE MáQUiNa dE caractErEs
oPErador dE vidEo taPE
rotEirista dE iNtErvalos coMErciais
tÉcNico EM MaNUtENÇÃo dE rádio
tÉcNico EM MaNUtENÇÃo dE tElEvisÃo
radialista iii:                1.764,71 Editor dE vÍdEo taPE (iMaGEM/MUltiMÍdia)

GoVerNo do estado do Pará
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

FUNdaÇÃo de teLecoMUNicaÇÕes do ParÁ - FUNteLPa - atiVo
Área - Meio
cH: 30 Horas

NiVeL sUPerior VeNc. Ge 80% reM. totaL
tÉcNico dE adMiNistraÇÃo dE fiNaNÇas EM:

    1.724,64          1.379,71         3.104,35 

administração
Biblioteconomia

ciências contábeis
serviço social

Psicologia
tÉcNico EM GEstÃo dE iNfra-EstrUtUra EM :

    1.724,64          1.379,71         3.104,35 Engenharia civil
Engenharia Elétrica

tÉcNico EM GEstÃo dE iNforMática     1.724,64          1.379,71         3.104,35 

NÍVeL MÉdio e oPeracioNaL  VeNc  aBoNo  reM. totaL 
assistENtE tÉcNico adMiNistrativo    

assistENtE tÉcNico iNforMática     1.215,50             100,00         1.315,50 
assistENtE adMiNistrativo    

aUXiliar dE sErviÇos oPEracioNais     1.215,50          1.215,50 
Motorista     1.215,50             100,00         1.315,50 

GoVerNo do estado do Pará
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

FUNdaÇÃo de teLecoMUNicaÇÕes do ParÁ - FUNteLPa - atiVo
Área FiM
cH: 30 Horas

NÍvEl sUPErior VeNc. G.e 80% reM
adMiNistrador dE rEdE

     1.724,64    1.379,71    3.104,35 

aNalista dE MErcado
assistENtE dE criaÇÃo E ProJEtos
assistENtE dE ProMoÇÃo E EvENtos                
Editor
Editor dE criaÇÃo E ProJEtos
ProdUtor
rEdator
rEPÓrtEr
WEB MastEr

NÍVeL MÉdio e oPeracioNaL VeNc. aBoNo reM.
sUPErvisor tÉcNico      1.976,91              -      1.976,91 
oPErador dE cÂMEra dE UNidadE Portátil dE EXtErNa      1.626,43              -      1.626,43 rEPÓrtEr ciNEMatoGráfico  
tÉcNico dE MaNUtENÇÃo dE rádio

     1.215,50 
 

   1.215,50 tÉcNico dE MaNUtENÇÃo dE tElEvisÃo              -   
MEcÂNico  
coordENador dE ProGraMaÇÃo

     1.215,50 
 

   1.215,50 discotEcário ProGraMador              -   
ProdUtor EXEcUtivo  
dirEtor dE iMaGEM

     1.215,50         39,58    1.255,08 

Editor dE vÍdEo-taPE (iMaGEM)
ilUMiNador
oPErador dE áUdio
oPErador dE cÂMEra
oPErador dE coNtrolE MastEr
oPErador dE GravaÇÃo
oPErador dE rádio
oPErador dE traNsMissor dE rádio
oPErador dE traNsMissor dE tElEvisÃo
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assistENtE dE ProdUÇÃo      1.215,50         56,89    1.272,39 
assistENtE dE EstÚdio

     1.215,50       100,00     1.315,50 

cENotÉcNico
ElEtricista
locUtor-ENtrEvistador
oPErador dE caractErEs
oPErador dE vÍdE-taPE
rEPÓrtEr ProvisioNado

GoVerNo do estado do Pará
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

FUNdaÇÃo da criaNÇa e do adoLesceNte do ParÁ - FUNcaP - 
eXtiNÇÃo - atiVo

cH: 30 Horas

carGos eM eXtiNÇÃo NÍVeL VeNc Ge 80% reM. aBoNo reM. totaL
aNs - 100 - tÉcNicos a         1.724,64          1.379,71               3.104,35                 -                 3.104,35 
adMiNistrador B         1.724,64          1.379,71               3.104,35                 -                 3.104,35 
assistENtE social c         1.724,64          1.379,71               3.104,35                 -                 3.104,35 
BiBliotEcário d         1.724,64          1.379,71               3.104,35                 -                 3.104,35 
coNtador E         1.724,64          1.379,71               3.104,35                 -                 3.104,35 
EcoNoMista f         1.724,64          1.379,71               3.104,35                 -                 3.104,35 
ENG. aGroNoMo G         1.724,64          1.379,71               3.104,35                 -                 3.104,35 
MÉdico H         1.724,64          1.379,71               3.104,35                 -                 3.104,35 
NUtricioNista i         1.724,64          1.379,71               3.104,35                 -                 3.104,35 
odoNtoloGo J         1.724,64          1.379,71               3.104,35                 -                 3.104,35 
PEdaGoGo l         1.724,64          1.379,71               3.104,35                 -                 3.104,35 
PsicoloGo M         1.724,64          1.379,71               3.104,35                 -                 3.104,35 
socioloGo N         1.724,64          1.379,71               3.104,35                 -                 3.104,35 
tEc. EM EdUcacao o         1.724,64          1.379,71               3.104,35                 -                 3.104,35 
 P         1.724,64          1.379,71               3.104,35                 -                 3.104,35 

 asi - 200 - aUXiLiar tÉcNico

a         1.215,50                    -                 1.215,50           100,00               1.315,50 
B         1.215,50                    -                 1.215,50           100,00               1.315,50 
c         1.215,50                    -                 1.215,50           100,00               1.315,50 
d         1.215,50                    -                 1.215,50           100,00               1.315,50 

FUNdaÇÃo da criaNÇa e do adoLesceNte do ParÁ - FUNcaP - eXtiNÇÃo
cH: 30 Horas

carGos eM eXtiNÇÃo NÍVeL VeNc aBoNo reM. totaL
aNM - 300 a         1.215,50             100,00               1.315,50 
aGENtE adMiNistrativo B         1.215,50             100,00               1.315,50 
aUX. dE ENfErMaGEM c         1.215,50             100,00               1.315,50 
aUX. dE saUdE d         1.215,50             100,00               1.315,50 
ElEtricista E         1.215,50             100,00               1.315,50 
iNstrUtor dE artE f         1.215,50             100,00               1.315,50 
MoNitor G         1.215,50             100,00               1.315,50 
Motorista H         1.215,50             100,00               1.315,50 
PadEiro i         1.215,50             100,00               1.315,50 
PiNtor J         1.215,50             100,00               1.315,50 
ProfEssor l         1.215,50             100,00               1.315,50 
tÉcNico aGricola M         1.215,50             100,00               1.315,50 
tEcNico EM coNtaBilidadE N         1.215,50             100,00               1.315,50 
 o         1.215,50             100,00               1.315,50 
 P         1.215,50             100,00               1.315,50 
 a         1.215,50               16,00               1.231,50 
 B         1.215,50               16,00               1.231,50 
 c         1.215,50               16,00               1.231,50 
 d         1.215,50               16,00               1.231,50 
 E         1.215,50               16,00               1.231,50 
 f         1.215,50               16,00               1.231,50 
aNM - 300 G         1.215,50               16,00               1.231,50 
MarcENEiro H         1.215,50               16,00               1.231,50 
 i         1.215,50               16,00               1.231,50 
 J         1.215,50               16,00               1.231,50 
 l         1.215,50               16,00               1.231,50 
 M         1.215,50               16,00               1.231,50 
 N         1.215,50               16,00               1.231,50 
 o         1.215,50               16,00               1.231,50 
 P         1.215,50               16,00               1.231,50 
 a         1.215,50               13,00               1.228,50 
 B         1.215,50               13,00               1.228,50 
 c         1.215,50               13,00               1.228,50 
 d         1.215,50               13,00               1.228,50 
 E         1.215,50               13,00               1.228,50 
 f         1.215,50               13,00               1.228,50 
aNM - 300 G         1.215,50               13,00               1.228,50 
PadEiro H         1.215,50               13,00               1.228,50 
 i         1.215,50               13,00               1.228,50 
 J         1.215,50               13,00               1.228,50 
 l         1.215,50               13,00               1.228,50 
 M         1.215,50               13,00               1.228,50 
 N         1.215,50               13,00               1.228,50 
 o         1.215,50               13,00               1.228,50 
 P         1.215,50               13,00               1.228,50 
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FUNdaÇÃo da criaNÇa e do adoLesceNte do ParÁ - FUNcaP - eXtiNÇÃo
cH: 30 Horas

carGos eM eXtiNÇÃo NÍVeL VeNc aBoNo reM. totaL
 a         1.215,50               13,00               1.228,50 
 B         1.215,50               13,00               1.228,50 
 c         1.215,50               13,00               1.228,50 
 d         1.215,50               13,00               1.228,50 
 E         1.215,50               13,00               1.228,50 
 f         1.215,50               13,00               1.228,50 
aNM - 300 G         1.215,50               13,00               1.228,50 
PiNtor H         1.215,50               13,00               1.228,50 
 i         1.215,50               13,00               1.228,50 
 J         1.215,50               13,00               1.228,50 
 l         1.215,50               13,00               1.228,50 
 M         1.215,50               13,00               1.228,50 
 N         1.215,50               13,00               1.228,50 

o         1.215,50               13,00               1.228,50 

 P         1.215,50               13,00               1.228,50 
 a         1.215,50             100,00               1.315,50 
 B         1.215,50             100,00               1.315,50 
 c         1.215,50             100,00               1.315,50 
 d         1.215,50             100,00               1.315,50 
 E         1.215,50             100,00               1.315,50 
 f         1.215,50             100,00               1.315,50 
aa - 400 G         1.215,50             100,00               1.315,50 
atENdENtE dE ENfErMaGEM H         1.215,50             100,00               1.315,50 
aUX. adMiNistrativo i         1.215,50             100,00               1.315,50 
 J         1.215,50             100,00               1.315,50 
 l         1.215,50             100,00               1.315,50 
 M         1.215,50             100,00               1.315,50 
 N         1.215,50             100,00               1.315,50 
 o         1.215,50             100,00               1.315,50 
 P         1.215,50             100,00               1.315,50 
 a         1.215,50               10,00               1.225,50 
 B         1.215,50               10,00               1.225,50 
 c         1.215,50               10,00               1.225,50 
 d         1.215,50               10,00               1.225,50 
 E         1.215,50               10,00               1.225,50 
 f         1.215,50               10,00               1.225,50 
aa - 400 G         1.215,50               10,00               1.225,50 
aG. dE sErv. coMPlEMENtarEs H         1.215,50               10,00               1.225,50 
artificE dE MaNUtENÇao i         1.215,50               10,00               1.225,50 
 J         1.215,50               10,00               1.225,50 
 l         1.215,50               10,00               1.225,50 
 M         1.215,50               10,00               1.225,50 
 N         1.215,50               10,00               1.225,50 
 o         1.215,50               10,00               1.225,50 
 P         1.215,50               10,00               1.225,50 
 a         1.215,50                    -                 1.215,50 
 B         1.215,50                    -                 1.215,50 
 c         1.215,50                    -                 1.215,50 
 d         1.215,50                    -                 1.215,50 
aG - 500 E         1.215,50                    -                 1.215,50 
aG. dE Portaria f         1.215,50                    -                 1.215,50 
costUrEiro e assEMElHados G         1.215,50                    -                 1.215,50 
coZiNHEiro H         1.215,50                    -                 1.215,50 
lavaNdEria i         1.215,50                    -                 1.215,50 
sErvENtE J         1.215,50                    -                 1.215,50 
viGia l         1.215,50                    -                 1.215,50 
 M         1.215,50                    -                 1.215,50 
 N         1.215,50                    -                 1.215,50 
 o         1.215,50                    -                 1.215,50 
 P         1.215,50                    -                 1.215,50 

GoVerNo do estado do Pará
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

FUNdaÇÃo dos terMiNais rodoViÁrios do ParÁ - FterPa - eM eXtiNÇÃo - atiVo
cH: 30H

carGos eXtiNÇÃo VeNc. G.e. 80% aBoNo reM. totaL
iV - NiVeL sUPerior

  2.158,39   1.726,71          -         3.885,09 

advogado
arquiteto
assistente social
contador
Economista
Engenheiro
iii - NiVeL Medio

  1.215,50 

 

  100,00       1.315,50 

almoxarife  
desenhista  
Mecanografo             -   
Oficial Administrativo  
Pagador  
téncico em contabilidade  
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ii - aPoio adMiNistratiVo

  1.215,50 

 

  100,00       1.315,50 

Auxiliar de Escritório  
auxiliar rodoviário  
auxiliarde Mecanografo             -   
Enc. de term. rodoviários        
Escriturário  
Estatístico  
i - aPoio oPeracioNaL

  1.215,50 

 

         -         1.215,50 

atendente  
Bombeiro  
continuo  
Eletricista  
faxineiro             -   
Motorista  
Pedreiro  
servente  
vigilante  
Zelador  

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

FUNdaÇÃo ParÁPaZ - atiVo

cH: 30 Horas

NiVeL sUPerior VeNc. Ge 80% reM. totaL
tÉcNico dE adMiNistraÇÃo dE fiNaNÇas EM:

   1.724,64     1.379,71         3.104,35 administração
ciências contábeis
ciências Econômicas
tÉcNico EM GEstÃo social EM:

   1.724,64     1.379,71         3.104,35 

ciências sociais
Pedagogia
Psicologia
serviço social
Estatística
tÉcNico EM GEstÃo dE iNforMática    1.724,64     1.379,71         3.104,35 

NÍVeL MÉdio e oPeracioNaL  VeNc  aBoNo  reM. totaL 
assistENtE adMiNistrativo    1.215,50        100,00         1.315,50 
assistENtE dE iNforMática    1.215,50        100,00          1.315,50 

GoVerNo do estado do Pará
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL- 2022

taBeLa de FUNÇÕes GratiFicadas - atiVo

FUNÇÕes GratiFicadas - FG VaLor
fG -1                                           104,35 
fG - 2                                           125,20 
fG - 3                                           146,06 
fG - 4                                           166,94 

taBeLa de GratiFicaÇÃo de direÇÃo - atiVo
 

GratiFicaÇÃo de direÇÃo - Ged - sedUc VaLor
GEd 1                                           177,79 
GEd 2                                           355,57 
GEd 3                                           711,14 

GEd 3.1                                           896,04 
GEd 3.2                                        1.024,05 
GEd 3.3                                        1.152,07 
GEd 4                                        1.280,08 
GEd 5                                        2.489,05 

taBeLa de carGos coMissioNados - atiVo

carGos de direÇÃo e assessoraMeNto sUPerior reM.
das - 1                                        1.215,50 
das - 2                                        1.219,10 
das - 3                                        2.370,51 
das - 4                                        4.063,71 
das - 5                                        5.418,29 
das - 6                                        6.772,90 

casa MiLitar da GoVerNadoria do estado - atiVo
 

carGos reF reM.

coMaNdaNtE dE aEroNavE
i                      6.000,07 
ii                      8.127,68 
iii                      9.753,23 

co-Piloto dE aEroNavE -                      4.515,36 
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iNsPEtor-MEcÂNico dE aEroNavE i                      2.107,12 
ii                      3.792,67 

taBeLa de assessoraMeNto da GoVerNadoria do estado atiVo
carGos reM.

assEssor dE GaBiNEtE 1.219,10
assEssor EsPEcial i 3.792,70
assEssor EsPEcial ii 5.644,20
assEssor EsPEcial iii 6.772,83

deNoMiNaÇÃo reM.
cHEfE dE GaBiNEtE 14.726,32
dirEtor dE cEriMoNial 14.726,32
dirEtor GEral do NÚclEo dE acoMPaNHaMENto E MoNitoraMENto da GEstÃo 14.726,32
oUvidor GEral do Estado 14.726,32
coordENador dE rElaÇÕEs iNtErNacioNais 14.726,32
coordENador do NÚclEo 14.726,32
cHEfE da rEPrEsENtaÇÃo do Estado do Pará No distrito fEdEral 14.726,32
dirEtor GEral do NÚclEo 14.726,32
GErENtE EXEcUtivo 14.726,32
dirEtor EXEcUtivo do NÚclEo dE GErENciaMENto dE traNsPortE MEtroPolitaNo 11.781,06

taBeLa de FUNÇÕes direÇÃo sUPerior - atiVo

FUNÇÕes de direÇÃo sUPerior reM.
ds - 8                                      13.177,33 
ds - 10                                      10.541,87 

taBeLa de GratiFicaÇÃo de coMPLeMeNtaÇÃo de JorNada

carGos/fUNÇÃo valor Por ProGraMa/oPEraÇÃo

MilitarEs da PolÍcia Militar E do corPor dE BoMBEiros; E o GrUPo PolÍcia civil                                           204,87 

taBeLa de GratiFicaÇÃo de deseMPeNHo de GestÃo – atiVo (sePLad)

carGos/fUNÇÃo valor GdG (por ponto)
dE a

NivEl sUPErior 3,91 14,35
NÍvEl MÉdio 2,61 5,23

NÍvEl fUNdaMENtal 1,31 3,91

taBeLa de GratiFicaÇÃo de atiVidade aÉrea - atiVo

carGos/fUNÇÃo valor Gaa
Piloto dE aEroNavE                                        2.686,98 

MEcÂNico dE aEroNavE                                        2.089,88 
triPUlaNtE dE aEroNavE                                        1.791,32 

esPeciFicaÇÃo VaLor

GratificaÇÃo dE atividadE dE Motorista - GaM                                           729,21 

taBeLa de GratiFicaÇÃo de deseMPeNHo de aPoio a ProcUradoria – atiVo (PGe)

carGos/fUNÇÃo valor GdaP (por ponto)
dE a

NivEl sUPErior 3,91 14,35
NÍvEl MÉdio 2,61 5,23

NÍvEl fUNdaMENtal 1,31 3,91

taBeLa de GratiFicaÇÃo de deseMPeNHo de atiVidade socio edUcatiVa - atiVo (FasePa)

carGos/fUNÇÃo valor Gdas (por ponto)
NivEl sUPErior                               13,04 

NÍvEl MÉdio                               10,44 
NÍvEl fUNdaMENtal                                6,52 

taBeLa de GratiFicaÇÃo de deseMPeNHo de GestÃo aMBieNtaL - atiVo (seMas e ideFLor)

carGos/fUNÇÃo valor GdGa (por ponto)

NivEl sUPErior 12,16
NÍvEl MÉdio 4,42

NÍvEl fUNdaMENtal 3,32

taBeLa de GratiFicaÇÃo de titULaridade – atiVo (sedUc)

QUaLiFicaÇÃo  carGa HorÁria do VeNciMeNto-Base VaLores

i - EsPEcialiZaÇÃo
100 horas mensais 175,19

de 101 a 150 horas mensais 229,74
de 151 a 200 horas mensais 432,03
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ii - MEstrado
100 horas mensais 341,21

de 101 a 150 horas mensais 458,74
de 151 a 200 horas mensais 838,60

iii - doUtorado
100 horas mensais 519,49

de 101 a 150 horas mensais 760,43
de 151 a 200 horas mensais 1.293,38

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL- 2022

aUditoria GeraL do estado - aPoio adMiNistratiVo - iNatiVo
cH:30 Hs

carGos NÍVeL VeNc. G.e. reM.80%

tÉcNico EM GEstÃo PÚBlica
i  1.724,64  1.379,71      3.104,35 
ii  1.724,64  1.379,71      3.104,35 
iii  1.724,64  1.379,71      3.104,35 

tÉcNico EM GEstÃo iNforMática i  1.724,64  1.379,71      3.104,35 
assistENtE adMiNistrativo i  1.215,50            -        1.215,50 
aUXiliar oPEracioNal i  1.215,50            -        1.215,50 
Motorista i  1.215,50            -        1.215,50 

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL- 2022

HosPitaL da PoLÍcia MiLitar - HsPM - iNatiVo
    

carGos VeNc. Ge reM.80%
advoGado

 1.724,64  1.379,71  3.104,35 
coNtador
ENfErMEiro
MEdico
NUtricioNista
aUXiliar dE ENfErMaGEM

 1.215,50            -    1.215,50 aUXiliar dE MassaGista
tÉcNico laBoratÓrio
coZiNHEiro

 1.215,50            -    1.215,50 lavadEira
sErvENtE

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL- 2022

adMiNistraÇÃo direta-MarÍtiMo - iNatiVo

carGos Vcto etaPa iNsaL Peric Grat. adic. NotUrNo Horas eXtras rePoUso reMUN. reMUN. totaL

Mar. flU. dE MaQ.arM.coM Mot.             1.215,50    58,38            -               -          113,83      425,14         702,32      2.515,17 
Mar. rEG. dE MaQ. arM. coM Mot.             1.215,50    58,38            -               -          113,83      425,14         702,32      2.515,17 
Mar. flU. dE MaQ.arM. sEM Mot.             1.215,50    58,38     439,40      243,10        113,83      426,85         791,90      3.288,96 
Mar. rEG. dE MaQ.arM. sEM Mot.             1.215,50    58,38     439,40      243,10        113,83      426,85         791,90      3.288,96 
coNdUtor Motorista flUvial             1.215,50    58,38     432,47      243,10        128,05      472,95         779,62      3.330,08 
coNtra MEstrEs No coMaNdo             1.215,50    58,38     432,47      303,88        128,05      486,61         802,35      3.427,25 
coNtra MEstrE No coNvEs             1.215,50    58,38     432,47             -          128,05      425,14         690,04      2.949,59 
Mar. flU. No coMaNdo             1.215,50    58,38     432,47      303,88        113,83      493,44         813,41      3.430,91 
Mar. rEG. No coMaNdo             1.215,50    58,38     432,47      303,88        113,83      493,44         813,41      3.430,91 
Mar. flU. No coNvEs             1.215,50    58,38     432,47             -          113,83      418,31         701,59      2.940,08 
Mar. rEG. No coNvEs             1.215,50    58,38     432,47             -          113,83      418,31         701,59      2.940,08 
MEstrE flUvial No coMaNdo             1.215,50    58,38     432,47      303,88        128,05      484,90         798,22      3.421,41 
MEstrE flUvial No coNvEs             1.215,50    58,38     432,47             -          128,05      416,61         687,12      2.938,14 
MEstrE rEG. No coMaNdo             1.215,50    58,38     432,47      303,88        128,05      486,61         802,35      3.427,25 
sUPErvisor MaQUiNista flUvial             1.215,50    58,38     432,47             -          113,83      328,44         650,78      2.799,40 
coZiNHEiro flUvial             1.215,50    58,38     432,47      152,42        125,21      459,29         757,26      3.200,54 
taifEiro flUvial             1.215,50    58,38     432,47        76,33        113,83      398,06         729,30      3.023,88 
caPitao             1.215,50    58,38     432,47    1.559,73        113,83      389,29         636,68      4.405,88 
iMEdiato             1.215,50    58,38     432,47    1.571,16        113,83      389,29         641,30      4.421,92 
Piloto             1.215,50    58,38     432,47    1.125,07        113,83      389,29         642,88      3.977,42 
MEcaNico dE EMBarcaÇÃo             1.215,50         -       432,47             -                 -               -                  -        1.647,97 

  
adMiNistraÇÃo direta-MarÍtiMo - iNatiVo 

carGos reMUN. totaL

Mar. flU. dE MaQ.arM.coM Mot.             2.515,17 
Mar. rEG. dE MaQ. arM. coM Mot.             2.515,17 
Mar. flU. dE MaQ.arM. sEM Mot.             3.288,96 
Mar. rEG. dE MaQ.arM. sEM Mot.             3.288,96 
coNdUtor Motorista flUvial             3.330,08 
coNtra MEstrEs No coMaNdo             3.427,25 
coNtra MEstrE No coNvEs             2.949,59 
Mar. flU. No coMaNdo             3.430,91 
Mar. rEG. No coMaNdo             3.430,91 
Mar. flU. No coNvEs             2.940,08 
Mar. rEG. No coNvEs             2.940,08 
MEstrE flUvial No coMaNdo             3.421,41 
MEstrE flUvial No coNvEs             2.938,14 
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MEstrE rEG. No coMaNdo             3.427,25 
sUPErvisor MaQUiNista flUvial             2.799,40 
coZiNHEiro flUvial             3.200,54 
taifEiro flUvial             3.023,88 
caPitao             4.405,88 
iMEdiato             4.421,92 
Piloto             3.977,42 
MEcaNico dE EMBarcacao             1.647,97 

GoVerNo do estado do Pará
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL- 2022

adMiNistraÇÃo direta - atiVidade de NÍVeL sUPerior - iNatiVo

carGos NiVeL VeNc. G.e reM. totaL*80%
aNalista criMiNal     
aNalista dE GEoProcEssaMENto     
aNalista EM GEstÃo dE iNforMática     
aNalista EM GEstÃo dE tUrisMo     
aNalista EM GEstÃo PÚBlica     
tÉcNico  EM GEstÃo dE oBras PÚBlicas     
tÉcNico EM GEstÃo cUltUral     
tÉcNico EM GEstÃo dE aGroPEcUária     
tÉcNico EM GEstÃo dE assistÊNcia social i 1.724,64  1.379,71         3.104,35 
tÉcNico EM GEstÃo dE dEsENvolviMENto sUstENtávEl ii 1.724,64  1.379,71         3.104,35 
tÉcNico EM GEstÃo dE dEsENvolviMENto UrBaNo iii 1.724,64  1.379,71         3.104,35 
tÉcNico EM GEstÃo dE dEsENvolviMENto, ciÊNcia, tEcNoloGia E iNovaÇÃo     
tÉcNico EM GEstÃo dE dirEitos HUMaNos E cidadaNia     
tÉcNico EM GEstÃo dE EsPortE     
tÉcNico EM GEstÃo dE iNforMatica     
tÉcNico EM GEstÃo dE iNfra-EstrUtUra     
tÉcNico EM GEstÃo dE MEio aMBiENtE     
tÉcNico EM GEstÃo dE PEsca E aQÜicUltUra      
tÉcNico EM GEstÃo dE sEGUraNÇa do traBalHo     
tÉcNico EM GEstÃo do traBalHo E EMPrEGo     
tÉcNico EM GEstÃo E dEsENvolviMENto dE ProJEtos     
tÉcNico EM GEstÃo PÚBlica     
PErito MÉdico (sEPlad)

i 2.053,54  1.642,83         3.696,38 

aUditor MÉdico (sEPlad)
PsicÓloGo (sEPlad e sEJUdH)
ENfErMEiro (sEastEr, sEJUdH)
fisiotEraPEUta (sEastEr)
NUtricioNista (sEastEr)
tEraPEUta ocUPacioNal (sEastEr, sEJUdH)
MÉdico (sEastEr, sEJUdH)
odoNtÓloGo (sEJUdH)

adMiNistraÇÃo direta - atiVidade de NÍVeL MÉdio e FUNdaMeNtaL - iNatiVo

carGos NiVeL VeNc. reM.  
 

assistENtE adMiNistrativo     
assistENtE cUltUral     
assistENtE dE aGroPEcÚaria     
assistENtE dE assistENcia social     
assistENtE dE dEsENvolviMENto social     
assistENtE dE iNforMatica     
assistENtE dE iNfra - EstrUtUra     
assistENtE dE MEio aMBiENtE i 1.215,50 1.215,50  
assistENtE dE oBras PÚBlicas ii 1.215,50 1.215,50  
assistENtE tÉcNico     
assistENtE tÉcNico adMiNistrativo     
assistENtE tÉcNico dE aGroPEcUária     
assistENtE tÉcNico dE iNforMática     
assistENtE tÉcNico dE PEsca E aQÜicUltUra     
assistENtE tÉcNico dE sEGUraNÇa do traBalHo     
aUXiliar adMiNistrativo     
iNsPEtor dE alUNos     
aUXiliar  dE iNfra - EstrUtUra     
aUXiliar  oPEracioNal     
aUXiliar dE sErviÇos dE aGroPEcUária     
aUXiliar dE sErviÇos oPEracioNais     
MariNHEiro flUvial dE coNvÉs i 1.215,50 1.215,50  
MariNHEiro flUvial dE MáQUiNas ii 1.215,50 1.215,50  
MErENdEira     
sErvENtE     
viGia     

Motorista i 1.215,50 1.215,50  
ii 1.215,50 1.215,50  
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GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL- 2022

adMiNistraÇÃo direta - atiVidade de NÍVeL sUPerior - iNatiVo

carGos reF. VeNc. G.e. reM. totaL80%
adMiNistrador     
aNalista dE sistEMas    
aNtroPÓloGo     
arQUitEto     
assistENtE JUdiciário do sist. PENal     
assistENtE JUrÍdico     
assistENtE social     
aUditor dE coNtrolE iNtErNo     
BiBliotEcoNoMista     
BiÓloGo     
coNtador     
EcoNoMista     
ENfErMEiro     
ENGENHEiro     
ENGENHEiro aGrÔNoMo     
ENGENHEiro florEstal    
EstatÍstico     
farMacÊUtico i  1.724,64  1.379,71       3.104,35 
fÍsico ii  1.724,64  1.379,71       3.104,35 
GEÓloGo iii  1.724,64  1.379,71       3.104,35 
MÉdico     
MÉdico vEtEriNário     
NUtricioNista     
odoNtÓloGo     
PEdaGoGo     
PsicÓloGo     
QUÍMico iNdUstrial     
sociÓloGo     
tÉc. EM assUNtos EdUcacioNais (l.PlENa)     
tÉc. EM assUstos cUltUrais     
tÉc. EM coMUNicaÇÃo social     
tÉc. EM rEaBilitaÇÃo     
tÉcNico dE PlaNEJaMENto     
tEcNico EM EdUcaÇÃo fÍsica     
tEraPEUta ocUPacioNal     

assistENtE tÉcNico rEf.(XXvii) i  1.724,64  1.379,71       3.104,35 
ii  1.724,64  1.379,71       3.104,35 

tÉc. EM assUNtos EdUcacioNais (l.cUrta)
i  1.724,64  1.379,71       3.104,35 
ii  1.724,64  1.379,71       3.104,35 
iii  1.724,64  1.379,71       3.104,35 

adMiNistraÇÃo direta - atiVidade de NÍVeL MÉdio - iNatiVo

carGos reF. VeNc. reM.

aGENtE adMiNistrativo    
aGENtE dE atividadEs aGroPEcUárias    
aUXiliar dE ENGENHaria    
aUXiliar dE iNforMática - MErc. aGricola    
aUXiliar dE iNforMática - saÚdE i  1.215,50  1.215,50 
aUXiliar dE rEaBilitaÇÃo (EdUcaÇÃo) ii  1.215,50  1.215,50 
aUXiliar dE sErviÇos dE coMUNicaÇÃo    
aUXiliar tÉcNico    
iNsPEtor dE alUNos    
tEcNico dE coNtaBilidadE    
tÉcNico dE laBoratÓrio    
tÉcNico EM radiotEraPia    
tÉcNico EM tElEcoMUNicaÇÕEs    

adMiNistraÇÃo direta - atiVidade de NÍVeL FUNdaMeNtaL - iNatiVo

carGos reF. VeNc. reM.

aGENtE dE artEs Práticas    
aGENtE dE assUNtos cUltUrais    
aGENtE dE carPiNtaria    
aGENtE dE ElEtricidadE    
aGENtE dE fotoGrafia    
aGENtE dE MEcÂNica    
aGENtE dE oPEraÇÕEs Gráficas i  1.215,50  1.215,50 
aGENtE dE Portaria ii  1.215,50  1.215,50 
aGENtE dE soldaGEM    
aGENtE dE tEraPia ocUPacioNal    
aGENtE dE traNsPortE flUvial    
aUXiliar dE atividadEs aGroPEcUárias    
viGia    
aUXiliar dE saÚdE i  1.215,50  1.215,50 Motorista ii
datilÓGrafo i

 1.215,50  1.215,50 diGitador ii
toPÓGrafo  
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GoVerNo do estado do Pará
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - 
iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL- 2022

ProcUradoria GeraL do estado - PGe - iNatiVo
cH: 30H

carGo cLasse VeNc.* G.e ded. eXc. Gaeai reM. totaL80% 25% 25%

ProcUrador do Estado 

iNicial   10.533,99    8.427,19       
2.633,50       2.633,50      24.228,17 

iNtErMEdiária   11.088,37    8.870,69       
2.772,09       2.772,09      25.503,24 

sUPErior   11.672,00    9.337,60       
2.918,00       2.918,00      26.845,61 

EsPEcial   12.286,31    9.829,05       
3.071,58       3.071,58      28.258,51 

* incidência de auxílio pelo Exercício em Unidade diferenciada no percentual de 50 % sobre o vencimento Base, previsto na lc nº 068, de 
13/03/2009.

carreira de ProcUrador aUtÁrQUico e FUNdacioNaL - iNatiVo
cH: 30H

carGo cLasse VeNc. G.e d.e reM. totaL80% 100%

ProcUrador aUtárQUico/fUNdacioNal

Pr-i    5.285,19    4.228,15       
5.285,19      14.798,54 

Pr-ii    5.813,71    4.650,97       
5.813,71      16.278,39 

Pr-iii    6.395,08    5.116,07       
6.395,08      17.906,23 

carreira de ProcUrador aUtÁrQUico e FUNdacioNaL - iNatiVo
cH: 40H

carGo cLasse VeNc. G.e d.e reM. totaL80% 100%

ProcUrador aUtárQUico/fUNdacioNal

Pr-i    5.702,21    4.561,77       
5.702,21      15.966,18 

Pr-ii    6.272,43    5.017,94       
6.272,43      17.562,80 

Pr-iii    6.899,67    5.519,74       
6.899,67      19.319,08 

aUditoria GeraL do estado - aGe - iNatiVo
cH: 30H

carGos eFetiVos NÍVeL VeNc. G.e. reM. 
totaL80%

aUditor dE fiNaNÇas E dE coNtrolE

i    3.085,90    2.468,72       
5.554,62 

ii    3.394,46    2.715,57       
6.110,03 

iii    3.733,92    2.987,13       
6.721,05 

iv    4.107,31    3.285,85       
7.393,15 

carreira de coNsULtor JUrÍdico do estado - 
iNatiVo
cH: 30H

carGo cLasse VeNc. G.e d.e reM. totaL80% 100%

coNsUltor JUrÍdico

cJE-i    5.285,19    4.228,15       
5.285,19      14.798,54 

cJE-ii    5.549,46    4.439,57       
5.549,46      15.538,50 

cJE-iii    5.826,94    4.661,55       
5.826,94      16.315,44 

GoVerNo do estado do Pará
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL- 2022

PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - Pc
GrUPo PoLÍcia ciViL eM eXtiNÇÃo - iNatiVo
cH: 30 Hs

carGos cL VeNc.
Grat. t. iNt. Grat. r. Vida PoL. JUdic. ded. eXc.

reM.70% 100% 70% 70%
EscrivÃo dE Policia a  1.577,88         1.104,52          1.577,88       1.104,52    1.104,52  6.469,33 
iNvEstiGador dE Policia  B  1.656,78         1.159,75          1.656,78       1.159,75    1.159,75  6.792,79 
PaPiloscoPista  c  1.739,62         1.217,73          1.739,62       1.217,73    1.217,73  7.132,43 
PErito Policial d  1.826,60         1.278,62          1.826,60       1.278,62    1.278,62  7.489,06 
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aUX. tEc. dE Pol.ciENtifica

a  1.577,88         1.104,52          1.577,88       1.104,52    1.104,52  6.469,33 
B  1.656,78         1.159,75          1.656,78       1.159,75    1.159,75  6.792,79 
c  1.739,62         1.217,73          1.739,62       1.217,73    1.217,73  7.132,43 
d  1.826,60         1.278,62          1.826,60       1.278,62    1.278,62  7.489,06 

Motorista Policial 
a  1.577,88         1.104,52          1.577,88       1.104,52    1.104,52  6.469,33 
B  1.656,78         1.159,75          1.656,78       1.159,75    1.159,75  6.792,79 
c  1.739,62         1.217,73          1.739,62       1.217,73    1.217,73  7.132,43 

carGos reF. VeNc.
dElEGado do iNtErior

i  1.531,60 
coMissário do iNtErior (sEdE)s/s
coMissário EsPEcial (sEdE)  s/s
dElEGado distrital s/s
EscrivÃo do iNtErior s/s
ssP-4 dElEGado aUXiliar i  1.215,50 
assEssor artÍstico cc-9

i  1.215,50 dirEtor divisÃo rEGioNal cc-11
dirEtor PEssoal/fiNaNÇas cc-3
tEsoUrEiro cc-13

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL- 2022

PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - Pc - iNatiVo
GrUPo PoLÍcia ciViL
cH: 30 Hs

carGos cL VeNc. G.e Grat. r. Vida PoL. JUdic. ded. eXc. Grat. t. iNt. dir. PoL. JUd. reM.80% 100% 70% 70% 70% 10%

dElEGado dE PolÍcia *

a      4.108,72  3.286,98  4.108,72  2.876,11    2.876,11  2.876,11      410,87  20.543,61 
B      4.314,16  3.451,33  4.314,16  3.019,91    3.019,91  3.019,91      431,42  21.570,79 
c      4.529,87  3.623,89  4.529,87  3.170,91    3.170,91  3.170,91      452,99  22.649,33 
d      4.756,36  3.805,09  4.756,36  3.329,45    3.329,45  3.329,45      475,64  23.781,79 

Escrivao dE PolÍcia   a      1.577,88  1.262,31  1.577,88  1.104,52    1.104,52  1.104,52            -      7.731,64 
iNvEstiGador dE Policia  B      1.656,78  1.325,42  1.656,78  1.159,75    1.159,75  1.159,75            -      8.118,22 
PaPiloscoPista  c      1.739,62  1.391,69  1.739,62  1.217,73    1.217,73  1.217,73            -      8.524,13 
 d      1.826,60  1.461,28  1.826,60  1.278,62    1.278,62  1.278,62            -      8.950,33 

 
*A ser acrescido de Gratificação por Acumulo de Titularidade no percentual de 20% ou 30% sobre o Vencimento Base, previsto na Lei nº 094, de 04/04/2014.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL- 2022

ProcUradoria GeraL do estado - aPoio adMiNistratiVo - iNatiVo
cH: 30H

carGo NiV. VeNc. G.e reM. totaL*80%
tÉcNico dE ProcUradoria i    1.988,06  1.590,45         3.578,51 
tÉcNico EM GEstÃo dE ProcUradoria ii    2.186,87  1.749,49         3.936,36 
 iii    2.405,55  1.924,44         4.330,00 
assistENtE dE coNtaBilidadE i    1.389,32            -           1.389,32 
assistENtE dE iNforMática ii    1.528,25            -           1.528,25 
assistENtE dE ProcUradoria iii    1.681,07            -           1.681,07 
aUXiliar dE ProcUradoria i    1.215,50            -           1.215,50 
Motorista ii    1.215,50            -           1.215,50 
 iii    1.215,50            -           1.215,50 

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo - aBriL/2022.
PoLÍcia MiLitar do estado do ParÁ - PMPa

corPo de BoMBeiros MiLitar do estado do Para - cBMPa - iNatiVo

 cÍrcULo  GraU HierÁrQUico  soLdo 
 reP. P/ Grad.  r. de Vida  HaB. MiLitar  G. serV. atiVo  G. LocaL. esP.  aUX. Moradia  iNd. troPa 

 reM. 
30% 100% 20% 30% 40% 30% 10%

 PraÇas 

 soldado  1.215,50     364,65  1.215,50      243,10      364,65        486,20      364,65      121,55    4.375,80 
 caBo  1.215,50     364,65  1.215,50      243,10      364,65        486,20      364,65      121,55    4.375,80 
 tErcEiro-sarGENto  1.215,50     364,65  1.215,50      243,10      364,65        486,20      364,65      121,55    4.375,80 
 sEGUNdo-sarGENto  1.215,50     364,65  1.215,50      243,10      364,65        486,20      364,65      121,55    4.375,80 
 PriMEiro-sarGENto  1.215,50     364,65  1.215,50      243,10      364,65        486,20      364,65      121,55    4.375,80 
 sUBtENENtE  1.215,50     364,65  1.215,50      243,10      364,65        486,20      364,65      121,55    4.375,80 

  alUNo-soldado  1.215,50            -              -               -              -                 -              -              -      1.215,50 
 PraÇas  alUNo-sarGENto  1.215,50            -              -               -              -                 -              -              -      1.215,50 

  esPeciais  alUNo-oficial  1.215,50     364,65  1.215,50      243,10      364,65        486,20      364,65      121,55    4.375,80 
  asPiraNtE -a- oficial  1.215,50     364,65  1.215,50      243,10      364,65        486,20      364,65      121,55    4.375,80 

 cÍrcULo  GraU HierÁrQUico  soLdo 
 reP. P/ Grad.  r. de Vida  HaB. MiLitar  G. serV. atiVo  G. LocaL. esP.  aUX. Moradia  iNd. troPa 

 reM. 
45% 100% 20% 30% 40% 10% 10%

 oFiciais 

 sEGUNdo-tENENtE  2.648,19  1.191,68  2.648,19      529,64      794,46     1.059,28      264,82      264,82    9.401,07 
 PriMEiro-tENENtE  3.071,84  1.382,33  3.071,84      614,37      921,55     1.228,74      307,18      307,18  10.905,05 
 caPitao  3.315,60  1.492,02  3.315,60      663,12      994,68     1.326,24      331,56      331,56  11.770,37 
 MaJor  3.680,08  1.656,04  3.680,08      736,02   1.104,02     1.472,03      368,01      368,01  13.064,29 
 tEN. coroNEl  4.860,46  2.187,21  4.860,46      972,09   1.458,14     1.944,19      486,05      486,05  17.254,65 
 coroNEl  5.364,05  2.413,82  5.364,05   1.072,81   1.609,21     2.145,62      536,40      536,40  19.042,36 
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GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL- 2022

secretaria de estado da FaZeNda - QUadro sUPLeMeNtar - iNatiVo  
 

carGos reF. VeNc. G.e. reM. totaL80%

tÉcNico
i  1.724,64  1.379,71       3.104,35 
ii  1.724,64  1.379,71       3.104,35 
iii  1.724,64  1.379,71       3.104,35 

assistENtE tÉcNico i  1.215,50            -         1.215,50 
aUXiliar adMiNistrativo ii  1.215,50            -         1.215,50 
aGENtE fiscal

i  1.215,50            -         1.215,50 Motorista
aGENtE dE Portaria

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

secretaria de estado de coMUNicaÇÃo - secoM - iNatiVo
cH: 30H

carGos VeNc. G.e reM.80%
JorNalista    
PUBlicitário  1.853,49  1.482,80  3.336,29 
rElaÇÕEs PÚBlicas    
tÉcNico EM GEstÃo dE iNforMática  1.724,64  1.379,71  3.104,35 tÉcNico EM GEstÃo PÚBlica
rEPÓrtEr fotoGráfico  1.853,49            -    1.853,49 
assistENtE adMiNistrativo

 1.215,50 
  

assistENtE dE iNforMática            -    1.215,50 
radialista   
Motorista  1.215,50            -    1.215,50 

GoVerNo do estado do ParÁ
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secretaria de estado de traNsPortes - setraN (eXtiNto dNer) - iNatiVo
cateGoria FUNcioNaL VeNc. reM  

BraÇal        1.215,50 1215,50
sErvENtE E aUXiliar dE artificE        1.215,50 1215,50
coZiNHEiro E aUXiliar dE oPErador        1.215,50 1215,50
aUXiliar dE Portaria, aUX. dE MaNUtENÇÃo, aUXiliar dE caMPo        1.215,50 1215,50
atENdENtE        1.215,50 1215,50
caPataZ, carPiNtEiro, PEdrEiro E BoMBEiro HidráUlico        1.215,50 1215,50
MarcENEiro        1.215,50 1215,50
tElEfoNista        1.215,50 1215,50
oPErador dE foNia, viGia, PiNtor dE oBras,        1.215,50 1215,50ENcadErNador, aUXiliar oPErador
MEstrE dE oBras, PiNtor dE EQUiPaMENtos, laNtErNEiro,        1.215,50 1215,50NivElador
aUXiliar dE adMiNistraÇÃo        1.215,50 1215,50
GUarda dE saÚdE        1.215,50 1215,50
cLasse “a”, “B” e “c”

       1.215,50 1215,50aGENtE dE fiscaliZaÇÃo dE tráfEGo
torNEiro MEcÂNico
aG. oPEracioNal, MEcÂNico dE EQUiPaMENto lEvE,

       1.215,50 1215,50ElEtricista iNstalador, sErralHEiro, fErrEiro
soldador, oPErador dE MáQUiNas dE iMPrEssÃo
Motorista        1.215,50 1215,50
cLasse “d”        1.215,50 1215,50sUB iNsPEtor, ENcarrEGado dE tErraPlENaGEM
ENcarrEGado GEral        1.215,50 1215,50
aUXiliar dE ENfErMaGEM, iNPEtor dE sEGUraNÇa do traBalHo, iNsPEtor dE coNsErvaÇÃo, fotÓGrafo        1.215,50 1215,50
MEcÂNico dE EQUiPaMENto PEsado        1.215,50 1215,50
MEcaNoGrafo        1.215,50 1215,50
iNsPEtor        1.215,50 1215,50
soNdador        1.215,50 1215,50
oPErador dE coMPUtador        1.215,50 1215,50
ProGraMador        1.215,50 1215,50
assit. dE adMiNist, caiXa, radio tEcNico, dEsENHista,

       1.215,50 1215,50oficial dE adMiNistraÇÃo, radio oPEr, laB.  dE  solos,
toPoGrafo, aUX dE ENGENHaria, aUXiliar tÉcNico
tEsoUrEiro, tÉc. EM Estradas, tÉcNico EM MEcÂNica, tÉc. EM ElEtrÔNica, tÉcNico EM EdificaÇÕEs, tÉc. EM saNEaMENto, tÉc. EM 
coNtaBilidadE        1.215,50 1215,50

aGENtE adMiNistrativo        1.215,50 1215,50

adMiNistraÇÃo direta - setraN – iNatiVo - NÍVeL sUPerior
cH:30 Hs

  
cLasses VeNc. G.e reM.

a        1.724,64 1.379,71 3.104,35
B        1.724,64 1.379,71 3.104,35
c        1.724,64 1.379,71 3.104,35
d        1.724,64 1.379,71 3.104,35
E        1.724,64 1.379,71 3.104,35
f        1.724,64 1.379,71 3.104,35
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G        1.724,64 1.379,71 3.104,35
H        1.724,64 1.379,71 3.104,35
i        1.724,64 1.379,71 3.104,35
J        1.724,64 1.379,71 3.104,35

adMNistraÇÃo direta - setraN - iNatiVo
cH:30 Hs

cateGoria FUNcioNaL VeNc. G.e oU oUtras reM. 
aeroNaUtas    
co-Piloto (a)        1.940,56 194,06 2.134,61
coMaNdaNtE-vfr (B)        2.133,27 426,65 2.559,92
coMaNdaNtE-ifr (c)        2.548,33 764,50 3.312,83
aeroViarios    
MEcaNico dE aEroNavE classE a        1.215,50                         -   1.215,50
MEcaNico dE aEroNavE classE B        1.215,50                         -   1.215,50
MEcaNico dE aEroNavE classE c        1.215,50                         -   1.215,50
MEcaNico dE aEroNavE classE d        1.215,50                         -   1.215,50
MEcaNico dE aEroNavE classE E        1.215,50                         -   1.215,50

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
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triBUtaÇÃo arrecadaÇÃo e FiscaLiZaÇÃo - iNatiVo

carGos cLasse reF. VeNcto G.e                80% reMUNeraÇÃo*

aUditor fiscal dE rEcEitas EstadUais

a

i    9.255,35  7.404,28            16.659,63 
ii    9.440,45  7.552,36            16.992,82 
iii    9.629,26  7.703,41            17.332,67 
iv    9.821,85  7.857,48            17.679,33 

B

i  10.214,72  8.171,78            18.386,50 
ii  10.419,02  8.335,21            18.754,23 
iii  10.627,40  8.501,92            19.129,32 
iv  10.839,95  8.671,96            19.511,90 

c

i  11.273,54  9.018,83            20.292,38 
ii  11.499,01  9.199,21            20.698,23 
iii  11.728,99  9.383,20            21.112,19 
iv  11.963,57  9.570,86            21.534,43 

fiscal dE rEcEitas EstadUais

a

i    7.311,73  5.849,38            13.161,11 
ii    7.457,96  5.966,37            13.424,34 
iii    7.607,12  6.085,70            13.692,82 
iv    7.759,27  6.207,41            13.966,68 

B

i    8.069,64  6.455,71            14.525,35 
ii    8.231,03  6.584,82            14.815,85 
iii    8.395,65  6.716,52            15.112,17 
iv    8.563,56  6.850,85            15.414,41 

c

i    8.906,11  7.124,88            16.030,99 
ii    9.084,23  7.267,38            16.351,61 
iii    9.265,91  7.412,73            16.678,64 
iv    9.451,23  7.560,98            17.012,21 

ProcUrador fiscal  i    9.255,35            -                9.255,35 
* A ser acrescido de Gratificação de Produtividade, previsto no Decreto nº 3.146, de 30/10/1998, publicado em 04/01/1999.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ  
taBeLa de reMUNeraÇÃo - aBriL-2022 

secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria - seaP - iNatiVo
cH: 30 Horas

carGos VeNc. G.e. risc. de Vida reM. totaL80% 60%
tÉcNico EM GEstÃo PENitENciária EM:

1.724,64 1.379,71 1.034,78 4.139,14 

- ciência sociais
- Educação artística
- Enfermagem
- farmácia
- Medicina
- Medicina Psiquiátrica
- Biomedicina
- Nutrição
- odontologia
- Pedagogia
- Psicologia
- serviço social
- terapia ocupacional
tÉcNico EM GEstÃo PÚBlica EM:

1.724,64 1.379,71 1.034,78 4.139,14 
- administração
- ciências contábeis
- Biblioteconomia
- Estatística
tÉcNico EM GEstÃo dE iNfraEstrUtUra EM:

1.724,64 1.379,71 1.034,78 4.139,14 - arquitetura
- Engenharia civil
- Engenharia Elétrica
ENGENHEiro dE sEGUraNÇa do traBalHo 1.724,64 1.379,71 1.034,78 4.139,14 
tÉcNico EM GEstÃo dE iNforMática 1.724,64 1.379,71 1.034,78 4.139,14 



48  diário oficial Nº 34.913 Quarta-feira, 30 DE MARÇO DE 2022

tÉcNico EM GEstÃo dE aGroPEcUária EM: 1.724,64 1.379,71 1.034,78 4.139,14 - agronomia
assistente de agropecuária 1.215,50 -   729,30 1.944,80 
assistente de informática 1.215,50 -   729,30 1.944,80 
assistente administrativo 1.215,50 -   729,30 1.944,80 
técnico em segurança do trabalho 1.215,50 -   729,30 1.944,80 
Eletricista 1.215,50 -   729,30 1.944,80 
técnico em Enfermagem 1.215,50 -   729,30 1.944,80 
auxiliar operacional 1.215,50 -   729,30 1.944,80 
auxiliar de serviços de agropecuária 1.215,50 -   729,30 1.944,80 
tratorista 1.215,50 -   729,30 1.944,80 
Motorista 1.215,50 -   729,30 1.944,80 

carGo  VeNc.   risc de Vida 100%  t.i 70% reMUNeraÇÃo

aGENtE PENitENciário / Policial PENal 1.215,50 1.215,50 850,85 3.281,85

* Decreto nº 2.161, de 7 de fevereiro de 2022 majora o percentual da gratificação de risco de vida dos servidores de 60% para 100%, se lotado em unidades prisionais.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL- 2022

secretaria de estado de tUrisMo - setUr

adMiNistraÇÃo direta - atiVidade de NÍVeL sUPerior - iNatiVo

carGos eM eXtiNÇÃo NiVeL saLÁrio Base

 i 2.191,10
 ii 2.300,38
 iii 2.415,44
 iv 2.536,21
 v 2.662,98
tÉcNico dE PlaNEJaMENto EM GEstÃo dE tUrisMo vi 2.796,17
advoGado vii 2.935,97
aNalista dE sistEMas viii 3.082,77
 iX 3.236,89
 X 3.398,76
 Xi 3.568,69

adMiNistraÇÃo direta - atiVidade de NÍVeL MÉdio - iNatiVo

carGos eM eXtiNÇÃo NiVeL saLÁrio Base

 i 1.215,50
 ii 1.250,78
 iii 1.313,31
 iv 1.378,97
 v 1.447,93
assistENtE dE GEstÃo EM tUrisMo vi 1.520,30
 vii 1.657,68
 viii 1.676,14
 iX 1.759,91
 X 1.847,97
 Xi 1.940,35

Motorista

i 1.215,50
ii 1.250,78
iii 1.313,31
iv 1.378,97
v 1.447,93
vi 1.520,30
vii 1.657,68
viii 1.676,14
iX 1.759,91
X 1.847,97
Xi 1.940,35

adMiNistraÇÃo direta - atiVidade de NÍVeL FUNdaMeNtaL - iNatiVo

carGos eM eXtiNÇÃo NiVeL saLÁrio Base

 i 1.215,50
 ii 1.215,50
 iii 1.215,50
 iv 1.215,50
 v 1.215,50
aUXiliar oPEracioNal vi 1.215,50
 vii 1.215,50
 viii 1.152,95
 iX 1.210,59
 X 1.271,09
 Xi 1.334,66
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GoVerNo do estado do ParÁ
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 aUtarQUia - HosPitaL dos serVidores do estado - Hse - iNatiVo 
 cH: 30 Hs 

 cateGoria  carGos eM eXtiNÇÃo  VeNc.  reM.  

 i-PEssoal dE aPoio oPEracioNal 

 1-aUX.dE sErv. GErais 

  1.215,50   1.215,50 

 (aux. lavanda, aux. cozinha, servente, aux. rouparia e Mensageiro) 
 2-aUX. oPEracioNal 
 (Maqueiro e costureira) 
 3-artificE 
 (Eletric., Pintor, Carpint. Pedreiro, Encan, Mecânico) 

 ii-catEGorias difErENciadas  1-Motorista   1.215,50   1.215,50 

 iii- aPoio adMiNistrat. 

 1-aGENtE adMiN. i  

  1.215,50   1.215,50 

 (Escrit, arquiv, recep, recreadora, telef, 
 Aux. Est, Atendente de Consultório) 
 2-aGENtE adMiN. ii 
 (aux. contab. e de tesour) 
 3-aGENtE adMiN. iii  
 4-aGENtE adMiN. iv  
 (técnico Estatístico) 
 5-aGENtE adMiN. v  
 (tesoureiro) 

 iv- aPoio a árEa dE saÚdE 

 1- aUX.saÚdE  

  1.215,50   1.215,50 

 (Atend Enf, Fotógrafo, Aux. Bco Sangue, 
 aux. Nutric, tec Eletroencef, Prático 
 e aux. lab e aux. cam.Escura) 
 2- assist. dE saÚdE  
 (aux.Enf, tec.Bco.sangue, tec.lab e aux rádio) 

 cateGoria  carGo eM eXtiNÇÃo  VeNc.  Ge  80%  reM. totaL 

 v- NivEl sUPErior 

 1-out. tec N superior 

  2.053,54   1.642,83          3.696,38  (Administ,Contador, Fonaudiológo, Pedagogo, 
 Médico, Biomédico, Enfermeiro, assit. social, Psicol, Nutric, 
 Farmac, Odontólogo) 

GoVerNo do estado do ParÁ 
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022 

FUNdaÇÃo HosPitaL de cLÍNica GasPar ViaNNa -  FHcGV - iNatiVo 
 cH: 30 Hs 

carGos Vcto. G.e. reM.totaL
 NiVeL sUPerior    
 adMiNistrador  

    2.053,54   1.642,83           3.696,38 

 aNalista dE sistEMa  
 assistENtE social  
 BiBliotEcário  
 coNtador  
 ENfErMEiro  
 ENGENHEiro civil  
 ENGENHEiro cliNico  
 EstatÍstico  
 farMacÊUtico  
 fisiotEraPÊUta  
 MÉdico  
 NUtricioNista  
 odoNtÓloGo  
 PEdaGoGo  
 PsicÓloGo  
 sociÓloGo  
 tÉcNico EM coMUNicaÇÃo social  
 tÉcNico EM EdUcaÇÃo fisica  
 tÉcNico EM ProcEssaMENto dE dados  
 tEraPEUta ocUPacioNal  

carGos Vcto. reM.

 NiVeL MÉdio 

    1.215,50   1.215,50 

 aUXiliar adMiNistrativo  
 aUXiliar dE rEaBilitaÇÃo  
 aUXiliar dE sErviÇos dE coMUNicaÇÃo  
 aUXiliar tÉcNico dE iNforMática  
 citotÉcNico  
 HistotÉcNico  
 iNstrUMENtista cirÚrGico  
 lactarista  
 tÉcNico dE coNtaBilidadE  
 tÉcNico dE ElEtrÔNica  
 tÉcNico dE ENfErMaGEM  
 tÉcNico dE HiGiENE dENtal  
 tÉcNico dE laBoratÓrio  
 tÉcNico dE NUtriÇÃo  
 tÉcNico dE raio X  
 tÉcNico dE sEGUraNÇa do traBalHo  
 tÉcNico EM ElEtrotÉcNica  
 tÉcNico EM MEcÂNica dE MaNUtENÇÃo  
 tÉcNico EM MEcÂNica Para rEdEs dE GasEs  

 Motorista       1.215,50   1.215,50 
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 NiVeL eLeMeNtar 

    1.215,50   1.215,50 

 aUXiliar dE sErviÇos GErais   
 caldEirEiro  
 coPEiro  
 coZiNHEiro  
 dEsPENsEiro  

GoVerNo do estado do ParÁ 
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022 

 FUNdaÇÃo HosPitaL de cLÍNica GasPar ViaNNa - FHcGV - iNatiVo 
 cH: 30 Hs 

carGos Vcto. G.e.    80% reM.

 NÍVeL sUPerior   2.053,54  1.642,83  3.696,38 
 NÍVeL MÉdio   1.215,50            -    1.215,50  aGENtE dE adMiNistraÇÃo   
 NÍVeL oPeracioNaL  

 1.215,50 
  

 aUXiliar dE coZiNHa             -    1.215,50 
 PEdrEiro   

GoVerNo do estado do ParÁ 
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
 taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022 

 FUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓrdia do ParÁ - FscMP - iNatiVo 
 cH: 30 Hs 

carGos Vcto. G.e.        80% reM.

 NiVeL sUPerior 

    2.053,54     1.642,83     3.696,38 

 adMiNistrador 
 aNalista dE sistEMas 
 assistENtE social 
 BiBliotEcoNoMista 
 BioMÉdico 
 coNtador 
 EcoNoMista 
 ENfErMEiro 
 ENGENHEiro civil 
 ENGENHEiro ElEtricista 
 EstatÍstico 
 farMacÊUtico 
 farMacÊUtico BioQUÍMico 
 fisiotEraPEUta 
 foNoaUdiÓloGo 
 Historiador 
 MÉdico 
 NUtricioNista 
 odoNtÓloGo 
 PEdaGoGo 
 PsicÓloGo 
 tÉcNico EM coMUNicaÇÃo social 
 tEraPEUta ocUPacioNal 
 NiVeL MÉdio 

    

1.215,50 

  
 assistENtE adMiNistrativo   
 assistENtE dE iNforMática   
 tÉcNico dE coNtaBilidadE   
 tÉcNico dE ElEtrÔNica   
 tÉcNico dE ENfErMaGEM  
 tÉcNico dE farMácia   
 tÉcNico dE laBoratÓrio               -     1.215,50 
 tÉcNico dE NUtriÇÃo   
 tÉcNico dE sEGUraNÇa do traBalHo   
 tÉcNico dE tElEcoMUNicaÇÕEs   
 tÉcNico EM ElEtrotÉcNica   
 tÉcNico EM MEcÂNica dE MaNUtENÇÃo   
 tÉcNico EM radioloGia   
 NiVeL eLeMeNtar 

    1.215,50 
  

 aGENtE dE carPiNtaria               -       1.215,50 
 aGENtE dE artEs Práticas   
 Motorista      1.215,50               -       1.215,50 

GoVerNo do estado do ParÁ 
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022 

 FUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓrdia do ParÁ - FscMP - iNatiVo 

 cateGoria  carGos eM eXtiNÇÃo  VeNc.  reM.  

 i - PEssoal dE aPoio 

 1-aGENtE dE sErviÇos GErais       1.215,50              1.215,50  2-aG. sErv. oPEracioNal 
 3-aUX. dE adMiNistraÇÃo       1.215,50              1.215,50  4-assist. dE adMiNistraÇÃo 

 ii - catEGorias difErENÇiadas  1-Motorista       1.215,50              1.215,50 
 2-tElEfoNista       1.215,50              1.215,50 

 iii-PEssoal dE aPoio aPoio - saÚdE 
 1-aUXiliar dE saÚdE 

      1.215,50              1.215,50  2-aGENtE dE saÚdE 
 3-assistENtE tÉcNico 
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 cateGoria  carGos eM eXtiNÇÃo  VeNc.  reM.  

 iv - PEssoal tÉc. NivEl sUPErior 

 1-tÉcNico 

      2.053,54              2.053,54  2-tÉcNico E 
 3-tÉcNico M  
 4-tÉcNico d  

GoVerNo do estado do ParÁ 
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022 

FUNdaÇÃo ceNtro de HeMoteraPia e HeMatoLoGia do ParÁ – HeMoPa iNatiVo 
 cH: 30 Hs 

 carGos  Vcto.  G.e.      80%  reM. 

 adMiNistrador 

       2.053,54        1.642,83        3.696,38 

 aNalista dE sistEMas 
 assistENtE social 
 BiBliotEcario 
 BioloGo 
 BioMEdico 
 coNtador 
 EcoNoMista 
 ENfErMEiro 
 ENGENHEiro civil 
 farMacEUtico 
 farMacEUtico BioQUiMico 
 fisiotEraPEUta 
 MÉdico 
 NUtricioNista 
 odoNtoloGo 
 PEdaGoGo 
 PsicoloGo 
 socioloGo 
 tEc. EM coM. social 
 tEcNoloGo EM ProcEssaMENto dE dados 
 tEraPEUta ocUPacioNal 
 aGENtE adMiNistrativo 

       1.215,50 

  
 aUXiliar dE BaNco dE saNGUE   
 oPErador dE coMPUtador   
 ProGraMador dE coMPUtador                 -          1.215,50 
 tÉcNico dE ENfErMaGEM   
 tÉcNico dE MaNUtENÇÃo   
 tÉcNico EM HEMotEraPia   
 tÉcNico EM PatoloGia cliNica   
 Motorista        1.215,50                 -          1.215,50 
 aGENtE dE artEs Práticas 

       1.215,50 

  
 aGENtE dE ElEtricidadE                 -          1.215,50 
 aGENtE dE MEcÂNica   
 aGENtE dE Portaria   
    

cateGoria FUNcioNaL saLÁrio G.e. 80% reM
NivEl sUPErior - 40 Hs        2.053,54 1.642,83 3.696,38
NivEl sUPErior - 20 Hs          625,61 500,49 1.126,09

cateGoria FUNcioNaL saLÁrio  reM
NÍVeL MÉdio

       1.215,50 

  
tecnico de Hemoterapia/laboratorio - 40Hs   
auxiliar de Hemoterapia/laboratorio - 40Hs                 -          1.215,50 
auxiliar de Enfermagem - 40Hs   
auxiliar de administracao - 40 Hs   
NÍVeL eLeMeNtar

1.215,50

  
Mecanico - 40Hs   
Guarda de seguranca - 40Hs   
copeiro - 40hs   
copeiro - 30Hs                 -          1.215,50 
agente de Portaria - 40Hs   
servente - 40Hs   
servente - 30Hs   
Motorista - 40Hs        1.215,50                 -          1.215,50 

GoVerNo do estado do ParÁ 
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
 taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022 
 aUtarQUia - HosPitaL oPHir LoYoLa - iNatiVo 
 cH: 30 Hs 

 carGos  cLasse  reF.  VeNc.  reM.  
 Área Finalística - Nível Médio 

 c 

 i         1.215,50         1.215,50 
 1-citotÉcNico  ii         1.276,28         1.276,28 
 2-iNstrUMENtista cirUrGico  iii         1.340,09         1.340,09 
 3-HistotÉcNico  iv         1.407,09         1.407,09 
 4-tÉciNico dE ENfErMaGEM  v         1.477,45         1.477,45 
 5-tÉcNico dE laBoratÓrio  vi         1.551,32         1.551,32 
 6-tÉcNico EM radiotEraPia  vii         1.628,89         1.628,89 
 7-tÉcNico dE cÂMara EscUra   
 8-tÉcNico EM radioloGia    

 carGos  cLasse  reF.  VeNc.  reM.  
 Área instrumental - Nível Médio   i         1.215,50         1.215,50 
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 1-Motorista   ii         1.276,28         1.276,28 
 2-assistENtE adMiNistrativo   iii         1.340,09         1.340,09 
 3-tÉcNico EM MaNUtENÇÃo dE iNforMática  c  iv         1.407,09         1.407,09 
 4-tÉcNico oPEracioNal   v         1.477,45         1.477,45 
 5-tÉcNico dE sEGUraNÇa do traBalHo   vi         1.551,32         1.551,32 
   vii         1.628,89         1.628,89 
 Área instrumental - Nível elementar   i         1.215,50         1.215,50 
 1-aUXiliar oPEracioNal   ii         1.276,28         1.276,28 
   iii         1.340,09         1.340,09 
  c  iv         1.407,09         1.407,09 
   v         1.477,45         1.477,45 
   vi         1.551,32         1.551,32 
   vii         1.628,89         1.628,89 

 carGos  cLasse  NiV.  VeNc.   Ge 80%  reM. 
 Área Finalística - Nível superior 

 c 

    
 1- MÉdico (por especialidade):     
 anestesiologia     
 cardiologia (cardiologia Pediátrica)     
 Cardiologia (Hemodinâmica e cardiologia intervencionista)     
 cardiologia clínica     
 cirurgia cardiovascular                                    
 cirurgia de cabeça e Pescoço     
 cirurgia Geral     
 cirurgia Pediátrica     
 cirurgia Plástica reparadora   i          2.053,54         1.642,83               3.696,38 
 cirurgia torácica   ii          2.156,22         1.724,98               3.881,20 
 cirurgia vascular   iii          2.264,03         1.811,22               4.075,26 
 clínica Médica   iv          2.377,23         1.901,79               4.279,02 
 dermatologia   v          2.496,09         1.996,88               4.492,97 
 Endocrinologia   vi          2.620,90         2.096,72               4.717,62 
 Endoscopia   vii          2.751,94         2.201,56               4.953,50 
 Gastroenterologia (Hepatologia)    
 Ginecologia (oncologia)    
 Hematologia e Hemoterapia    
 infectologia    
 Mastologia    
 Medicina do trabalho    
 Medicina intensiva    
 Nefrologia    
 Nefrologia (Nefrologia Pediátrica)     
 Neurocirurgia    viii          2.889,54         2.311,63               5.201,17 
 Neurologia    iX          3.034,02         2.427,21               5.461,23 
 oftalmologia  B   X          3.185,72         2.548,58               5.734,29 
 oncologia (clínica Pediátrica)    Xi          3.345,01         2.676,00               6.021,01 
 ortopedia e traumatologia    Xii          3.512,26         2.809,80               6.322,06 
 otorrinolaringologia      
 Patologia (anatopatologia)      
 Patologia (cipatologia)      
 Pediatria      
 Pneumologia      
 Proctologia      
 Radiologia e Diagnóstico por Imagem      
 Radiologia e Diagnóstico por Imagem (Ultrassonografia)      
 radioterapia      
 Urologia      
 2-NUtricioNista      
 3-odoNtÓloGo    Xiii          3.687,87         2.950,29               6.638,16 
 4-farMacEUtico  a   Xiv          3.872,26         3.097,81               6.970,07 
 5-farMacEUtico BioQUÍMico    Xv          4.065,87         3.252,70               7.318,57 
 6-BioMÉdico      
 7-fisiotEraPEUta      
 8-tEraPEUta ocUPacioNal      
 9-assistENtE social      
 10-ENfErMEiro (por especialidade):      
 clínica cirúrgica      
 clínica Médica      
 Generalista      
 infecção Hospitalar      
 Nefrololgia      
 oncologia      
 trabalho      
 Unidade de tratamento intensivo      
 11- PsicÓloGo      
 12-foNoaUdioloGo      

 carGo  cLasse  NiV.  VeNc.   Ge 80%  reM. 
 Área instrumental - Nível superior 

 c 

    
 1-tÉcNico dE adMiNitraÇÃo E fiNaNÇas EM:   i          2.053,54         1.642,83               3.696,38 
 administração   ii          2.156,22         1.724,98               3.881,20 
 Biblioteconomia   iii          2.264,03         1.811,22               4.075,26 
 ciências contábeis   iv          2.377,23         1.901,79               4.279,02 
 ciências Econômicas   v          2.496,09         1.996,88               4.492,97 
 ciências sociais   vi          2.620,90         2.096,72               4.717,62 
 Estatística   vii          2.751,94         2.201,56               4.953,50 
 Pedagogia   viii          2.889,54         2.311,63               5.201,17 
 2-tÉcNico EM GEstÃo dE iNfra-EstrUtUra EM: 

 B 

  iX          3.034,02         2.427,21               5.461,23 
 arquitetura   X          3.185,72         2.548,58               5.734,29 
 Engenharia civil   Xi          3.345,01         2.676,00               6.021,01 
 3-tÉcNico EM GEstÃo dE iNforMática   Xii          3.512,26         2.809,80               6.322,06 
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 4-ENEGENHEiro EM sEGUraNÇa do traBalHo 

 a 

  Xiii          3.687,87         2.950,29               6.638,16 
 5- ENGENHEiro clÍNico   Xiv          3.872,26         3.097,81               6.970,07 
 6- fÍsico   Xv          4.065,87         3.252,70               7.318,57 
 7-tÉcNico EM coMUNicaÇÃo social     

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

adMiNistraÇÃo direta - PessoaL saÚde - iNatiVo
cH: 30 Hs

carGos Vcto. G.e. 80% reM.

atiVidades NiVeL sUPerior - aNs    
assistENtE social

      2.053,54      1.642,83            3.696,38 

BiÓloGo 
BioMÉdico 
BioQUÍMico
ENfErMEiro
ENG. saNitarista
farMacEUtico
fisiotEraPEUta
foNoaUdiÓloGo
MÉdico
MÉdico vEtEriNário 
NUtricioNista
odoNtÓloGo
PsicÓloGo
sociÓloGo
tEc. EM rEaBilitaÇÃo
tEc. EM saNEaMENto
tEc. saÚdE PUB  
tEraPia ocUPacioNal
   

carGos Vcto. reM.  

atiVidade de NiVeL MÉdio - aNM   
aG. viG. saNitária 

      1.215,50      1.215,50 

aGENtE dE coNtrolE dE ENdEMias
aGENtE saNEaMENto
aGENtE saÚdE 
atENdENtE dE coNsUltÓrio dENtário
aUX. dE PrÓtEsE 
aUX. rEaBilitacao
aUX. saÚdE 
citotÉcNico
HistotÉcNico
tEc. dE ENfErMaGEM
tEc. HiGiENE dENtal
tÉcNico EM radiotEraPia
tÉcNico laBoratÓrio
aGENtE  tEr. ocUPacioNal       1.215,50      1.215,50 
serViÇos oPeracioNais - so       1.215,50      1.215,50 MaQUEiro

GoVerNo do estado do ParÁ 
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022 

 aGÊNcia estadUaL de deFesa aGroPecUÁria do estado do ParÁ - adeParÁ - iNatiVo 
 cH: 40 Horas 

 carreira de deFesa e iNsPeÇÃo aGroPecUÁria - Fdia 

 carGo  cLasses  reFerÊNcias  VeNc  G.e  reM. totaL 80%

 fiscal EstadUal aGroPEcUário 

 a 
 i    2.140,45    1.712,36          3.852,81 
 ii    2.226,07    1.780,86          4.006,92 
 iii    2.315,11    1.852,09          4.167,20 

 B 
 i    2.500,32    2.000,26          4.500,58 
 ii    2.600,33    2.080,27          4.680,60 
 iii    2.704,35    2.163,48          4.867,83 

 c 
 i    2.920,70    2.336,56          5.257,25 
 ii    3.037,52    2.430,02          5.467,54 
 iii    3.159,02    2.527,22          5.686,24 

 carGo  cLasses  reFerÊNcias  VeNc  G.e  reM. totaL 80%

 aGENtE fiscal aGroPEcUário 

 a 
 i    1.646,30             -            1.646,30 
 ii    1.712,15             -            1.712,15 
 iii    1.780,63             -            1.780,63 

 B 
 i    1.923,08             -            1.923,08 
 ii    2.000,01             -            2.000,01 
 iii    2.080,01             -            2.080,01 

 c 
 i    2.246,41             -            2.246,41 
 ii    2.336,26             -            2.336,26 
 iii    2.429,71             -            2.429,71 
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 carGo  cLasses  reFerÊNcias  VeNc  G.e  reM. totaL 80%

 aUXiliar dE caMPo 

 a 
 i    1.484,91             -            1.484,91 
 ii    1.544,31             -            1.544,31 
 iii    1.606,08             -            1.606,08 

 B 
 i    1.734,57             -            1.734,57 
 ii    1.803,95             -            1.803,95 
 iii    1.876,11             -            1.876,11 

 c 
 i    2.026,19             -            2.026,19 
 ii    2.107,24             -            2.107,24 
 iii    2.191,53             -            2.191,53 

 carreira sUPorte adMiNistratiVo e aPoio saa/da 

 carGo  cLasses  reFerÊNcias  VeNc  G.e  reM. totaL 80%

 tÉcNico dE NÍvEl sUPErior 

 a 
 i    1.724,64    1.379,71          3.104,35 
 ii    1.793,63    1.434,90          3.228,53 
 iii    1.865,37    1.492,30          3.357,67 

 B 
 i    2.014,60    1.611,68          3.626,28 
 ii    2.095,18    1.676,15          3.771,33 
 iii    2.178,99    1.743,19          3.922,18 

 c 
 i    2.353,31    1.882,65          4.235,96 
 ii    2.447,44    1.957,95          4.405,40 
 iii    2.545,34    2.036,27          4.581,61 

 carGo  cLasses  reFerÊNcias  VeNc  G.e  reM. totaL 80%
 

 a 
 i    1.468,30             -            1.468,30 

  ii    1.527,03             -            1.527,03 
 assistENtE tÉcNico adMiNistrativo  iii    1.588,12             -            1.588,12 

 assistENtE adMiNistrativo 
 B 

 i    1.715,16             -            1.715,16 
  ii    1.783,77             -            1.783,77 

 assistENtE dE iNforMática  iii    1.855,12             -            1.855,12 
 tÉcNico dE laBoratÓrio 

 c 
 i    2.003,53             -            2.003,53 

  ii    2.083,67             -            2.083,67 
  iii    2.167,02             -            2.167,02 

 carGo  cLasses  reFerÊNcias  VeNc  G.e  reM. totaL 80%
 

 a 
 i    1.215,50             -            1.215,50 

  ii    1.215,50             -            1.215,50 
  iii    1.215,50             -            1.215,50 

 aUXiliar dE laBoratÓrio 
 B 

 i    1.218,26             -            1.218,26 

 aUXiliar oPEracioNal  ii    1.266,99             -            1.266,99 
 iii    1.317,67             -            1.317,67 

 Motorista 
 c 

 i    1.423,09             -            1.423,09 
  ii    1.480,01             -            1.480,01 
  iii    1.539,21             -            1.539,21 

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

aGÊNcia de traNsPorte MetroPoLitaNo - aGtraN-Pa - iNatiVo
cH: 30 H

carGo        GradUaÇÃo VeNc. Ge. 80% reM.totaL

analista de transporte Público

arquitetura    
ciências Econômicas    
Engenharia civil       2.109,49       1.687,59       3.797,08 
Engenharia Elétrica    
Engenharia Mecânica    
Engenharia de Produção    

analista de administração e finanças
administração    
serviço social       2.109,49       1.687,59       3.797,08 
ciências contábeis    

analista de tecnologia da informação       2.109,49       1.687,59       3.797,08 
controlador de transporte       1.850,37  -       1.850,37 
operador de sistema       1.850,37  -       1.850,37 
técnico de informática       1.215,50  -       1.215,50 
assistente administrativo       1.215,50  -       1.215,50 

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022
aGÊNcia de reGULaÇÃo e coNtroLe de serViÇos PÚBLicos do estado do ParÁ - arcoN - iNatiVo
cH: 40 Hs

carGos eFetiVos NÍVeL reM.

tÉcNico EM rEGUlaÇÃo dE sErviÇos PÚBlicos

i      5.062,79 
ii      5.786,07 
iii      6.509,35 
iv      7.232,59 

assistENtE tÉcNico EM rEGUlaÇÃo dE sErviÇos PÚBlicos

i      3.488,33 
ii      3.986,69 
iii      4.485,02 
iv      4.983,36 

aUXiliar EM rEGUlaÇÃo dE sErviÇos PÚBlicos i      1.498,72 
coNtrolador dE sErviÇos PÚBlicos i      2.467,16 
aUXiliar oPEracioNal i      1.215,50 
Motorista i      1.215,50 
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GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

PoLÍcia cieNtÍFica do ParÁ – iNatiVo - Área-Meio
cH: 30 H

carGos VeNc. G.e. reM.80%
tÉcNico dE adMiNistraÇÃo  E fiNaNÇas:

     1.724,64      1.379,71       3.104,35 
administração
ciências contabéis
ciências Econômicas
Estatística
MÉdico      1.724,64      1.379,71       3.104,35 
PsicÓloGo      1.724,64      1.379,71       3.104,35 
assistENtE social      1.724,64      1.379,71       3.104,35 
tÉcNico EM GEstÃo dE iNforMática      1.724,64      1.379,71       3.104,35 
assistENtE adMiNistrativo      1.215,50                -         1.215,50 
aUXiliar oPEracioNal      1.215,50                -         1.215,50 
Motorista      1.215,50                -         1.215,50 

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

dePartaMeNto de trÂNsito do estado do ParÁ - detraN - iNatiVo

carreira atiVidade de trÂNsito

carGos cLasses reF. VeNc  G.e G. traNs.  reM. totaL 80%
 

a

i 2.587,46 2.069,97 1.340,02 5.997,44
 ii 2.690,96 2.152,76 1.340,02 6.183,74
 iii 2.798,59 2.238,87 1.340,02 6.377,49
 iv 2.910,54 2.328,43 1.340,02 6.578,99

MEdico PErito EXaMiNador

B

i 3.143,38 2.514,70 1.340,02 6.998,11
PsicÓloGo PErito EXaMiNador ii 3.269,12 2.615,29 1.340,02 7.224,43
aNalista dE traNsito iii 3.399,88 2.719,90 1.340,02 7.459,81
 iv 3.535,88 2.828,70 1.340,02 7.704,60

 

c

i 3.818,75 3.055,00 1.340,02 8.213,76
 ii 3.971,49 3.177,20 1.340,02 8.488,71
 iii 4.130,35 3.304,28 1.340,02 8.774,66
 iv 4.295,57 3.436,46 1.340,02 9.072,05

carGos cLasses reF. VeNc G. traNs.  reM. totaL 

 

a

i 1.455,44 995,17 2.450,61
 ii 1.513,66 995,17 2.508,83
 iii 1.574,20 995,17 2.569,38
 iv 1.637,17 995,17 2.632,35
aGENtE dE fiscaliZaÇÃo dE trÂNsito

B

i 1.768,15 995,17 2.763,32
vistoriador ii 1.838,87 995,17 2.834,05
assistENtE dE traNsito iii 1.912,43 995,17 2.907,60
aGENtE dE EdUcaÇÃo dE trÂNsito iv 1.988,92 995,17 2.984,10
 

c

i 2.148,04 995,17 3.143,21
 ii 2.233,96 995,17 3.229,13
 iii 2.323,32 995,17 3.318,49
 iv 2.416,25 995,17 3.411,42

taBeLa de reMUNeraÇÃo carreira tÉcNica, adMiNistratiVa e oPeracioNaL

carGos cLasses reF. VeNc  G.e G. traNs.  reM. totaL 80%
 

a

i 2.587,46 2.069,97 1.340,02 5.997,44
 ii 2.690,96 2.152,76 1.340,02 6.183,74

 iii 2.798,59 2.238,87 1.340,02 6.377,49
 iv 2.910,54 2.328,43 1.340,02 6.578,99
aNalista dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas

B

i 3.143,38 2.514,70 1.340,02 6.998,11
MEdico ii 3.269,12 2.615,29 1.340,02 7.224,43
aNalista dE sistEMas iii 3.399,88 2.719,90 1.340,02 7.459,81
aNalista dE sUPortE tEcNico iv 3.535,88 2.828,70 1.340,02 7.704,60
 

c

i 3.818,75 3.055,00 1.340,02 8.213,76
 ii 3.971,49 3.177,20 1.340,02 8.488,71
 iii 4.130,35 3.304,28 1.340,02 8.774,66

 iv 4.295,57 3.436,46 1.340,02 9.072,05

carGos cLasses reF. VeNc G. traNs.  reM. totaL 

 

a

i 1.940,59 995,17 2.935,76
 ii 2.018,21 995,17 3.013,39
 iii 2.098,94 995,17 3.094,12
 iv 2.182,90 995,17 3.178,07
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ProGraMador

B

i 2.357,53 995,17 3.352,71
tÉcNico EM iNforMatica ii 2.451,83 995,17 3.447,01
tÉcNico EM ElEtroNica iii 2.549,91 995,17 3.545,08

 iv 2.651,90 995,17 3.647,08
 

c

i 2.864,05 995,17 3.859,23
 ii 2.978,62 995,17 3.973,79
 iii 3.097,76 995,17 4.092,94
 iv 3.221,67 995,17 4.216,85

carGos cLasses reF. VeNc G. traNs.  reM. totaL 

 

a

i 1.455,44 995,17 2.450,61
 ii 1.513,66 995,17 2.508,83
 iii 1.574,20 995,17 2.569,38
 iv 1.637,17 995,17 2.632,35
 

B

i 1.768,15 995,17 2.763,32
assistENtE adMiNistrativo ii 1.838,87 995,17 2.834,05
Motorista iii 1.912,43 995,17 2.907,60
ElEtricista iv 1.988,92 995,17 2.984,10

 

c

i 2.148,04 995,17 3.143,21
 ii 2.233,96 995,17 3.229,13

 iii 2.323,32 995,17 3.318,49
 iv 2.416,25 995,17 3.411,42

carGos cLasses reF. VeNc G. traNs.  reM. totaL 

 

a

i 1.215,50 710,85 1.926,35
 ii 1.215,50 710,85 1.926,35
 iii 1.215,50 710,85 1.926,35
 iv 1.227,86 710,85 1.938,71
 

B

i 1.326,09 710,85 2.036,93
aUXiliar dE trÂNsito ii 1.379,13 710,85 2.089,97
aUXiliar oPEracioNal dE trÂNsito iii 1.434,30 710,85 2.145,15

 iv 1.491,67 710,85 2.202,52
 

c

i 1.611,00 710,85 2.321,85
 ii 1.675,45 710,85 2.386,29
 iii 1.742,46 710,85 2.453,31
 iv 1.812,16 710,85 2.523,00

 QUadro sUPLeMeNtar

carGos cLasses reF. VeNc  G.e G. traNs.  reM. totaL 80%

NÍvEl sUPErior a

i 2.587,46 2.069,97 1.340,02 5.997,44
ii 2.690,96 2.152,76 1.340,02 6.183,74
iii 2.798,59 2.238,87 1.340,02 6.377,49
iv 2.910,54 2.328,43 1.340,02 6.578,99

NÍvEl MÉdio tÉcNico a

i 1.940,59              -   995,17 2.935,76
ii 2.018,21              -   995,17 3.013,39
iii 2.098,94              -   995,17 3.094,12
iv 2.182,90              -   995,17 3.178,07

NÍvEl MÉdio a

i 1.455,44              -   995,17 2.450,61
ii 1.513,66              -   995,17 2.508,83
iii 1.574,20              -   995,17 2.569,38
iv 1.637,17              -   995,17 2.632,35

NÍvEl fUNdaMENtal a

i 1.215,50              -   710,85 1.926,35
ii 1.215,50              -   710,85 1.926,35
iii 1.215,50              -   710,85 1.926,35
iv 1.227,86              -   710,85 1.938,71

GoVerNo do estado do Pará
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

escoLa de GoVerNaNÇa PÚBLica do estado do ParÁ - eGPa - iNatiVo
cH: 40 Horas

carGos eFetiVos reM. totaL
tÉcNico dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas EM:

       3.752,86 

- administração
- arquivologia
- ciências Econômicas
- ciências contabéis
- Biblioteconomia
- ciências sociais
- Psicologia
- Pedagogia
- serviço social
tÉcNico EM GEstÃo cUltUral EM:

       3.752,86 
- comunicação social (Jornalismo)
- comunicação social (Publicidade e Propaganda)
- Desing Gráfico
- Educação artística
tÉcNico EM GEstÃo dE iNfraEstrUtUra        3.752,86 - arquitetura/Engenharia civil
tÉcNico EM GEstÃo dE iNforMática EM:

       3.752,86 - ciências da computação/Processamento de dados
- Engenharia da computação ou rede de computadores
- sistemas de informação ou tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas
assistente técnico de informática        1.533,92 
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assistente administrativo        1.215,50 
auxiliar operacional        1.215,50 
Motorista        1.215,50 
cH: 20 Horas

carGos eFetiVos reM. totaL
ProfEssor: 1.053,18
- direito 1.053,18
- ciências sociais 1.053,18
- Psicologia 1.053,18
- administração 1.053,18
- ciências contábeis 1.053,18
- ciências Econômicas 1.053,18
GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

iNstitUto de assistÊNcia aos serVidores PÚBLicos do estado do ParÁ - iaseP - iNatiVo

carGos VeNc. G.e. reM. totaL80%
tÉcNico dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas EM:

    1.875,54      1.500,43       3.375,97 

administração
ciências contábeis
ciências Economicas
serviço social 
Biblioteconomia
tÉcNico EM saÚdE EM:

    1.875,54      1.500,43       3.375,97 

Enfermagem
Enfermagem - Especialidade Perícia e auditoria
Enfermagem - Especialidade oncologia
farmacia - Bioquimica
fisioterapia
fonoaudiologia
Medicina
Medicina - Especialidade clínica Médica
Medicina  - Especialidade cancerologia/cancerologia clínica
Medicina  - Especialidade cirurgia Geral
Medicina - Especialização auditoria Médica
Nutrição
odontologia
odontologia - Especialização em dentística
Psicologia - Especialidade Psicologia clínica
Psicologia - Especialidade Psicologia Hospitalar
tÉcNico dE EstatÍstica E atUária EM:

    1.875,54      1.500,43       3.375,97 Estatística
Estastística - Especialização em Bioestatística
tÉcNico EM sErviÇo social EM:     1.875,54      1.500,43       3.375,97 serviço social 
tÉcNico EM GEstÃo dE iNforMática     1.875,54      1.500,43       3.375,97 
tÉcNico dE ENfErMaGEM     1.265,68               -         1.265,68 
assistENtE dE iNforMática     1.265,68               -         1.265,68 
assistENtE adMiNistrativo     1.265,68               -         1.265,68 
Motorista     1.215,50               -         1.215,50 

QUadro sUPLeMeNtar

escoLaridade do carGo oU FUNÇÃo VeNc. G.e 80% reM. totaL

ENsiNo sUPErior     1.875,54 1.500,43 3.375,97
ENsiNo MÉdio     1.265,68               -   1.265,68
ENsiNo fUNdaMENtal     1.215,50               -   1.215,50
ENsiNo fUNdaMENtal iNcoMPlEto     1.215,50               -   1.215,50

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

iNstitUto de deseNVoLViMeNto FLorestaL e da BiodiVersidade do estado do ParÁ - ideFLor-Bio - iNatiVo
cH: 40 Horas

carGos VeNc. G.e. reM.80%
tÉcNico EM GEstÃo aMBiENtal EM: 

     1.845,32      1.476,25      3.321,57 

-Engenharia florestal
-agronomia
-Engenharia da Produção
-Cartografia
-Engenharia Mecânica
-Engenharia Química
-Biologia
-ciências sociais (especialização em antropologia)
-ciências sociais 
-direito
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tÉcNico EM GEstÃo dE GEoProcEssaMENto      1.845,32      1.476,25      3.321,57 
tÉcNico EM GEstÃo dE iNforMática      1.845,32      1.476,25      3.321,57 
tÉcNico dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas EM: 

     1.845,32      1.476,25      3.321,57 -administração
-ciências Econômicas
-ciências contábeis
assistENtE tÉcNico dE iNforMática      1.369,58               -        1.369,58 
assistENtE adMiNistrativo      1.215,50               -        1.215,50 
aUXiliar oPEracioNal      1.215,50               -        1.215,50 
Motorista      1.215,50               -        1.215,50 

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

iNstitUto de deseNVoLViMeNto ecoNÔMico e sociaL do ParÁ - idesP - eM eXtiNÇÃo - iNatiVo
cH: 30H

carGos eM eXtiNÇÃo NiV. VeNc. aBoNo reM

aUX.serV.Gerais

1       1.215,50 -       1.215,50 
2       1.215,50 -       1.215,50 
3       1.215,50 -       1.215,50 
4       1.215,50 -       1.215,50 
5       1.215,50 -       1.215,50 
6       1.215,50 -       1.215,50 
7       1.215,50 -       1.215,50 
8       1.215,50 -       1.215,50 
9       1.215,50 -       1.215,50 
10       1.215,50 -       1.215,50 
11       1.215,50 -       1.215,50 
12       1.215,50 -       1.215,50 
13       1.215,50 -       1.215,50 
14       1.215,50 -       1.215,50 
15       1.215,50 -       1.215,50 

aUX. oP e seG.

1       1.215,50 -       1.215,50 
2       1.215,50 -       1.215,50 
3       1.215,50 -       1.215,50 
4       1.215,50 -       1.215,50 
5       1.215,50 -       1.215,50 
6       1.215,50 -       1.215,50 
7       1.215,50 -       1.215,50 
8       1.215,50 -       1.215,50 
9       1.215,50 -       1.215,50 
10       1.215,50 -       1.215,50 
11       1.215,50 -       1.215,50 
12       1.215,50 -       1.215,50 
13       1.215,50 -       1.215,50 
14       1.215,50 -       1.215,50 
15       1.215,50 -       1.215,50 

   aUX. adMiNist.

1       1.215,50 -       1.215,50 
2       1.215,50 -       1.215,50 
3       1.215,50 -       1.215,50 
4       1.215,50 -       1.215,50 
5       1.215,50 -       1.215,50 
6       1.215,50 -       1.215,50 
7       1.215,50 -       1.215,50 
8       1.215,50 -       1.215,50 
9       1.215,50 -       1.215,50 
10       1.215,50 -       1.215,50 
11       1.215,50 -       1.215,50 
12       1.215,50 -       1.215,50 
13       1.215,50 -       1.215,50 
14       1.215,50 -       1.215,50 
15       1.215,50 -       1.215,50 

iNstitUto de deseNVoLViMeNto ecoNÔMico e sociaL do ParÁ - idesP - eM eXtiNÇÃo - iNatiVo

carGos eM eXtiNÇÃo NÍVeL VeNc. aBoNo reM

ass.adMiNist e aUX. tecNico

1       1.215,50  -         1.215,50 
2       1.215,50  -         1.215,50 
3       1.215,50  -         1.215,50 
4       1.215,50  -         1.215,50 
5       1.215,50  -         1.215,50 
6       1.215,50  -         1.215,50 
7       1.215,50  -         1.215,50 
8       1.215,50  -         1.215,50 
9       1.215,50  -         1.215,50 
10       1.215,50  -         1.215,50 
11       1.215,50  -         1.215,50 
12       1.215,50  -         1.215,50 
13       1.215,50  -         1.215,50 
14       1.215,50  -         1.215,50 
15       1.215,50  -         1.215,50 

iNstitUto de deseNVoLViMeNto ecoNÔMico e sociaL do ParÁ - idesP - eM eXtiNÇÃo - iNatiVo

NiVeL tÉcNico a
VeNc. G.e 80% reM

1     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
2     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
3     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
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4     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
5     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
6     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
7     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
8     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
9     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
10     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
11     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
12     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
13     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
14     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
15     1.724,64       1.379,71         3.104,35 

iNstitUto de deseNVoLViMeNto ecoNÔMico e sociaL do ParÁ - idesP - eM eXtiNÇÃo - iNatiVo

NiVeL
tÉcNico B

VeNc. G.e 80% reM
1     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
2     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
3     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
4     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
5     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
6     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
7     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
8     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
9     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
10     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
11     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
12     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
13     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
14     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
15     1.724,64       1.379,71         3.104,35 

iNstitUto de deseNVoLViMeNto ecoNÔMico e sociaL do ParÁ - idesP - eM eXtiNÇÃo - iNatiVo

NiVeL tÉcNico c
VeNc. G.e 80% reM

1     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
2     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
3     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
4     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
5     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
6     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
7     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
8     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
9     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
10     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
11     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
12     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
13     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
14     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
15     1.724,64       1.379,71         3.104,35 

iNstitUto de deseNVoLViMeNto ecoNÔMico e sociaL do ParÁ - idesP - eM eXtiNÇÃo - iNatiVo

NiVeL  tÉcNico d 
VeNc. G.e 80% reM

1     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
2     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
3     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
4     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
5     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
6     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
7     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
8     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
9     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
10     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
11     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
12     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
13     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
14     1.724,64       1.379,71         3.104,35 
15     1.724,64       1.379,71         3.104,35 

GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

iNstitUto de deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, sociaL e aMBieNtaL do ParÁ - idesP-eXtiNÇÃo - iNatiVo                                                                                     

carGos VeNc.
G.e. aBoNo

reM.80%  
tÉcNico dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas, em:

    2.005,46     1.604,37           -       3.609,84 

-administração 
-Biblioteconomia
-ciências contábeis
-ciências Econômicas
-Psicologia
-serviço social
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PEsQUisador em:

    2.606,11     2.084,89           -       4.691,00 

-agronomia
-arquitetura e Urbanismo
-Biblioteconomia
-Biologia
-ciências da computação
-ciências sociais
-comunicação social
-Demografia
-Economia
-Engenharia ambiental
-Engenharia Cartográfica
-Engenharia civil
-Engenharia florestal
-Engenharia sanitária
-Estatística
-Geografia
-Geologia
-Geomorfologia
-História
tÉcNico EM GEstÃo dE iNforMática     2.005,46     1.604,37           -       3.609,84 
assistENtE adMiNistrativo     1.215,50              -             -       1.215,50 
Motorista     1.215,50              -             -       1.215,50 

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV - iNatiVo
cH: 40 Horas
  

carGos eFetiVos reM.
técnico Previdenciário a       4.691,05 
técnico Previdenciário B       4.691,05 
técnico de Estatística e atuária       4.691,05 
analista em Gestão de informática       4.691,05 
analista de investimentos       4.691,05 
técnico de administração e finanças       4.691,05 
assistente de informática       1.884,01 
assistente administrativo       1.508,27 
Motorista       1.215,50 

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

iNstitUto de MetroLoGia do estado do ParÁ - iMetroParÁ - iNatiVo                                                                                    
30 Hs
i - carreira de MetroLoGia e NorMaLiZaÇÃo

carGos NiV. VeNc. G.e. 80% reM.

tÉcNico EM GEstÃo dE MEtroloGia

i    1.724,64    1.379,71    3.104,35 
ii 1.810,87    1.448,70    3.259,57 
iii 1.901,42    1.521,13    3.422,55 
iv 1.996,49    1.597,19    3.593,68 

MEtroloGista i    1.419,65             -      1.419,65 
aUXiliar dE MEtroloGia ii 1.490,63             -      1.490,63 
iNsPEtor dE carGa ii 1.565,16             -      1.565,16 
aGENtE dE MEcÂNica iv 1.643,42             -      1.643,42 
     
ii - carreira tÉcNico-adMiNistratiVo e oPeracioNaL

carGos NiV. VeNc. G.e. 80% reM.
 i    1.724,64    1.379,71    3.104,35 
tÉcNico EM adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas ii 1.810,87    1.448,70    3.259,57 
tÉcNico EM GEstÃo dE iNforMática iii 1.901,42    1.521,13    3.422,55 
 iv 1.996,49    1.597,19    3.593,68 

assistENtE dE iNforMática

i    1.419,65             -      1.419,65 
ii 1.490,63             -      1.490,63 
iii 1.565,16             -      1.565,16 
iv 1.643,42             -      1.643,42 

assistENtE adMiNistrativo

i 1.215,50             -      1.215,50 
ii 1.215,50             -      1.215,50 
iii 1.215,50             -      1.215,50 
iv 1.234,55             -      1.234,55 

Motorista

i 1.215,50             -      1.215,50 
ii 1.215,50             -      1.215,50 
iii 1.215,50             -      1.215,50 
iv 1.234,55             -      1.234,55 

aUXiliar oPEracioNal

i 1.215,50             -      1.215,50 
ii 1.215,50             -      1.215,50 
iii 1.215,50             -      1.215,50 
iv 1.234,55             -      1.234,55 
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GoVerNo do estado do Pará
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

iNstitUto de assistÊNcia aos serVidores PÚBLicos do estado do ParÁ - iaseP - iNatiVo

carGos cLasse reF. aa - 030
VeNc reM.

aUXiliar dE sErv. GErais

  a

 i                1.215,50                         1.215,50 
 ii                1.215,50                         1.215,50 
 iii                1.215,50                         1.215,50 
 iv                1.215,50                         1.215,50 

  B

 v                1.215,50                         1.215,50 
 vi                1.215,50                         1.215,50 
 vii                1.215,50                         1.215,50 
 viii                1.215,50                         1.215,50 

  c

 iX                1.215,50                         1.215,50 
 X                1.215,50                         1.215,50 
 Xi                1.215,50                         1.215,50 
 Xii                1.215,50                         1.215,50 

  d

 Xiii                1.215,50                         1.215,50 
 Xiv                1.215,50                         1.215,50 
 Xv                1.215,50                         1.215,50 
 Xvi                1.215,50                         1.215,50 

  E

 Xvii                1.215,50                         1.215,50 
Xviii                1.215,50                         1.215,50 
 XiX                1.215,50                         1.215,50 
 XX                1.215,50                         1.215,50 

  f

 XXi                1.215,50                         1.215,50 
 XXii                1.215,50                         1.215,50 
 XXiii                1.215,50                         1.215,50 
X Xiv                1.215,50                         1.215,50 

aG. oPEracioNal

  a

 i                1.215,50                         1.215,50 
 ii                1.215,50                         1.215,50 
 iii                1.215,50                         1.215,50 
 iv                1.215,50                         1.215,50 

  B

 v                1.215,50                         1.215,50 
 vi                1.215,50                         1.215,50 
 vii                1.215,50                         1.215,50 
 viii                1.215,50                         1.215,50 

  c

 iX                1.215,50                         1.215,50 
 X                1.215,50                         1.215,50 
 Xi                1.215,50                         1.215,50 
 Xii                1.215,50                         1.215,50 

  d

 Xiii                1.215,50                         1.215,50 
 Xiv                1.215,50                         1.215,50 
 Xv                1.215,50                         1.215,50 
 Xvi                1.215,50                         1.215,50 

  E

 Xvii                1.215,50                         1.215,50 
Xviii                1.215,50                         1.215,50 
 XiX                1.215,50                         1.215,50 
 XX                1.215,50                         1.215,50 

  f

 XXi                1.215,50                         1.215,50 
 XXii                1.215,50                         1.215,50 
 XXiii                1.215,50                         1.215,50 
XXiv                1.215,50                         1.215,50 

 

  a

 i                1.215,50                         1.215,50 
  ii                1.215,50                         1.215,50 
  iii                1.215,50                         1.215,50 
  iv                1.215,50                         1.215,50 
 

  B

 v                1.215,50                         1.215,50 
  vi                1.215,50                         1.215,50 
aUX. dE adMiNistraÇÃo  vii                1.215,50                         1.215,50 
  viii                1.215,50                         1.215,50 
Motorista

  c

 iX                1.215,50                         1.215,50 
  X                1.215,50                         1.215,50 
tElEfoNista  Xi                1.215,50                         1.215,50 
  Xii                1.215,50                         1.215,50 
aGENtE dE saÚdE

  d

 Xiii                1.215,50                         1.215,50 
  Xiv                1.215,50                         1.215,50 
aUX. dE oBra E MaNUtENÇÃo  Xv                1.215,50                         1.215,50 
  Xvi                1.215,50                         1.215,50 

 

  E

 Xvii                1.215,50                         1.215,50 
 Xviii                1.215,50                         1.215,50 
  XiX                1.215,50                         1.215,50 
  XX                1.215,50                         1.215,50 
 

  f

 XXi                1.215,50                         1.215,50 
  XXii                1.215,50                         1.215,50 
  XXiii                1.215,50                         1.215,50 
 X Xiv                1.215,50                         1.215,50 

carGos cLasse reF. aNM - 020
VeNc reM.

 

  a

 i                1.265,68                         1.265,68 
  ii                1.265,68                         1.265,68 
  iii                1.265,68                         1.265,68 

  iv                1.265,68                         1.265,68 
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  B

 v                1.265,68                         1.265,68 
  vi                1.265,68                         1.265,68 
aUX. tÉcNico  vii                1.265,68                         1.265,68 
  viii                1.265,68                         1.265,68 
aG. oPEracioNal

  c

 iX                1.265,68                         1.265,68 
  X                1.265,68                         1.265,68 
ProGraMador  Xi                1.265,68                         1.265,68 
  Xii                1.265,68                         1.265,68 
tÉc. dE coNtaBilidadE

  d

 Xiii                1.265,68                         1.265,68 
  Xiv                1.265,68                         1.265,68 
  Xv                1.265,68                         1.265,68 

  Xvi                1.265,68                         1.265,68 
 

  E

 Xvii                1.265,68                         1.265,68 
 Xviii                1.265,68                         1.265,68 
  XiX                1.265,68                         1.265,68 
  XX                1.265,68                         1.265,68 
 

  f

 XXi                1.265,68                         1.265,68 
  XXii                1.265,68                         1.265,68 
  XXiii                1.265,68                         1.265,68 
 X Xiv                1.265,68                         1.265,68 
    

carGos cLasse cateGoria FUNcioNaL aNs - 010
reF. VeNc. G.e. 80% reM

 tÉcNico 

  a

i                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 
 ii                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 
 iii                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 
 iv                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 

  B

 v                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 
 vi                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 
 vii                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 
 viii                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 

  c

 iX                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 
 X                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 
 Xi                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 
 Xii                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 

  d

 Xiii                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 
 Xiv                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 
 Xv                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 
 Xvi                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 

  E

 Xvii                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 
Xviii                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 
 XiX                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 
 XX                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 

  f

 XXi                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 
 XXii                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 
 XXiii                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 
X Xiv                1.875,54                         1.500,43                            3.375,97 

GoVerNo do estado do Pará
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa - iNatiVo
cH: 30 Horas

carGos Vcto. G.e. reM.80%
tÉcNico EM GEstÃo dE dEsENvolviMENto aGrário E fUNdiário EM:

     1.954,91      1.563,93     3.518,84 

-agronomia
-Biblioteconomia
-ciências Econômicas
-ciências sociais
-Engenharia Cartográfica
-Engenharia de agrimensura
-Engenharia florestal
-Geografia
tÉcNico dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas EM:

     1.954,91      1.563,93     3.518,84 -administração
-ciências contabeis
-ciências Econômicas
tÉcNico EM GEstÃo dE iNforMática      1.954,91      1.563,93     3.518,84 
assistENtE tÉcNico EM dEsENvolviMENto aGrário E fUNdiário      1.412,99               -       1.412,99 
assistENtE dE iNforMatica      1.412,99               -       1.412,99 
assistENtE adMiNistrativo      1.215,50               -       1.215,50 
Motorista      1.215,50               -       1.215,50 
aUXiliar oPEracioNal      1.215,50               -       1.215,50 

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022
iMPreNsa oFiciaL do estado - ioe - iNatiVo
cH: 30 Horas

carGos NÍVeL Vcto. G.e. reM.80%

tÉcNico dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas

i     1.724,64      1.379,71       3.104,35 
ii     1.724,64      1.379,71       3.104,35 
iii     1.724,64      1.379,71       3.104,35 
iv     1.724,64      1.379,71       3.104,35 
v     1.724,64      1.379,71       3.104,35 
vi     1.724,64      1.379,71       3.104,35 
vii     1.724,64      1.379,71       3.104,35 
viii     1.724,64      1.379,71       3.104,35 
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aUXiliar dE sErviÇos GErais

i     1.215,50               -         1.215,50 
ii     1.215,50               -         1.215,50 
iii     1.215,50               -         1.215,50 
iv     1.215,50               -         1.215,50 
v     1.215,50               -         1.215,50 
vi     1.215,50               -         1.215,50 
vii     1.215,50               -         1.215,50 

aUXiliar dE MaNUtENÇÃo

i     1.215,50               -         1.215,50 
ii     1.215,50               -         1.215,50 
iii     1.215,50               -         1.215,50 
iv     1.215,50               -         1.215,50 

 i     1.215,50               -         1.215,50 
 ii     1.215,50               -         1.215,50 
 iii     1.215,50               -         1.215,50 
 iv     1.215,50               -         1.215,50 
aUXiliar dE sErviÇos oPEracioNais v     1.215,50               -         1.215,50 
Motorista vi     1.215,50               -         1.215,50 
aUXiliar dE atividadEs Gráficas vii     1.215,50               -         1.215,50 
 viii     1.215,50               -         1.215,50 
 iX     1.215,50               -         1.215,50 
 X     1.215,50               -         1.215,50 
 Xi     1.215,50               -         1.215,50 
 Xii     1.215,50               -         1.215,50 
 Xiii     1.215,50               -         1.215,50 

aGENtE dE atividadEs Gráficas

i     1.215,50               -         1.215,50 
ii     1.215,50               -         1.215,50 
iii     1.215,50               -         1.215,50 
iv     1.215,50               -         1.215,50 
v     1.215,50               -         1.215,50 
vi     1.215,50               -         1.215,50 
vii     1.215,50               -         1.215,50 
viii     1.215,50               -         1.215,50 

 i     1.215,50               -         1.215,50 
 ii     1.215,50               -         1.215,50 
 iii     1.215,50               -         1.215,50 
 iv     1.215,50               -         1.215,50 
 v     1.215,50               -         1.215,50 
 vi     1.215,50               -         1.215,50 
aUXiliar dE atividadEs Gráficas vii     1.215,50               -         1.215,50 
assistENtE dE iNforMática viii     1.215,50               -         1.215,50 
 iX     1.215,50               -         1.215,50 
 X     1.215,50               -         1.215,50 
 Xi     1.215,50               -         1.215,50 
 Xii     1.215,50               -         1.215,50 
 Xiii     1.215,50               -         1.215,50 
 i     1.215,50               -         1.215,50 
 ii     1.215,50               -         1.215,50 
 iii     1.215,50               -         1.215,50 
assistENtE tÉcNico adMiNistrativo iv     1.215,50               -         1.215,50 
assistENtE adMiNistrativo v     1.215,50               -         1.215,50 
 vi     1.215,50               -         1.215,50 
 vii     1.215,50               -         1.215,50 
 i     1.215,50               -         1.215,50 
 ii     1.215,50               -         1.215,50 
 iii     1.215,50               -         1.215,50 
 iv     1.215,50               -         1.215,50 
 v     1.215,50               -         1.215,50 
assistENtE dE atividadEs Gráficas vi     1.215,50               -         1.215,50 
assistENtE dE atividadEs JorNalÍsticas vii     1.215,50               -         1.215,50 
 viii     1.215,50               -         1.215,50 
 iX     1.215,50               -         1.215,50 
 X     1.215,50               -         1.215,50 
 Xi     1.215,50               -         1.215,50 
 i     1.215,50               -         1.215,50 
tÉcNico dE oPEraÇÕEs Gráficas ii     1.215,50               -         1.215,50 
tÉcNico dE atividadEs JorNalÍsticas iii     1.215,50               -         1.215,50 
ProGraMador dE iNforMática iv     1.215,50               -         1.215,50 
 v     1.215,50               -         1.215,50 
 vi     1.215,50               -         1.215,50 

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - 
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL2022

aUtarQUia - JUNta coMerciaL do estado do ParÁ - iNatiVo
cH: 30 Hs

carGos cLasse reF. Vcto. G.e. aBoNo reM.80%
 

a

i          1.215,50                -                     -               1.215,50 
 ii          1.215,50                -                     -               1.215,50 
 iii          1.215,50                -                     -               1.215,50 
  iv          1.215,50                -                     -               1.215,50 
 

B

 i          1.215,50                -                     -               1.215,50 
aUXiliar  dE rEGistro MErcaNtil ii          1.215,50                -                     -               1.215,50 
Motorista iii          1.215,50                -                     -               1.215,50 
 iv          1.215,50                -                     -               1.215,50 
 

c 

i          1.215,50                -                     -               1.215,50 
 ii          1.215,50                -                     -               1.215,50 
 iii          1.215,50                -                     -               1.215,50 
 iv          1.215,50                -                     -               1.215,50 
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assistENtE  dE rEGistro MErcaNtil 

a

i          1.215,50                -                     -               1.215,50 
ii          1.215,50                -                     -               1.215,50 
iii          1.215,50                -                     -               1.215,50 
 iv          1.215,50                -                     -               1.215,50 

B

 i          1.215,50                -                     -               1.215,50 
ii          1.215,50                -                     -               1.215,50 
iii          1.215,50                -                     -               1.215,50 
iv          1.215,50                -                     -               1.215,50 

c

i          1.215,50                -                     -               1.215,50 
ii          1.215,50                -                     -               1.215,50 
iii          1.215,50                -                     -               1.215,50 
iv          1.215,50                -                     -               1.215,50 

aUXiliar tÉc. dE rEGistro MErcaNtil 

a

i          1.215,50                -                     -               1.215,50 
ii          1.215,50                -                     -               1.215,50 
iii          1.215,50                -                     -               1.215,50 
 iv          1.215,50                -                     -               1.215,50 

B

 i          1.215,50                -                     -               1.215,50 
ii          1.215,50                -                     -               1.215,50 
iii          1.215,50                -                     -               1.215,50 
iv          1.215,50                -                     -               1.215,50 

c

i          1.215,50                -                     -               1.215,50 
ii          1.215,50                -                     -               1.215,50 
iii          1.240,97                -                     -               1.240,97 
iv          1.340,25                -                     -               1.340,25 

 

a

i          1.724,64       1.379,71                   -               3.104,35 
 ii          1.793,61       1.434,89                   -               3.228,51 
 iii          1.865,36       1.492,29                   -               3.357,65 
  iv          1.939,96       1.551,97                   -               3.491,93 
 

B

 i          1.767,51       1.414,01                   -               3.181,52 
tÉcNico dE rEGistro MErcaNtil ii          1.838,22       1.470,58                   -               3.308,80 
tÉc. EM iNforMática dE rEG.MErcaNtil iii          1.911,22       1.528,98                   -               3.440,19 
tEcNico dE adMiNistraÇÃo E iv          1.916,43       1.533,15                   -               3.449,58 
fiNaNÇas

c

i          1.811,93       1.449,55                   -               3.261,48 
 ii          1.884,42       1.507,54                   -               3.391,96 
 iii          1.959,79       1.567,84                   -               3.527,63 
 iv          2.038,17       1.630,54                   -               3.668,71 

GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV

taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

Loteria do estado do ParÁ - LoterPa - eXtiNÇÃo - iNatiVo
cH: 30 Horas

carGos NÍVeL Vcto.
G.e.

reM.
80%

tÉcNico dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas i     1.724,64     1.379,71       3.104,35 
tÉcNico EM sErviÇos lotÉricos ii     1.724,64     1.379,71       3.104,35 
tÉcNico EM GEstÃo dE iNforMática iii     1.724,64     1.379,71       3.104,35 

assistENtE adMiNistrativo
i     1.215,50               -         1.215,50 
ii     1.215,50               -         1.215,50 

assistENtE dE sErviÇos lotÉricos
iii     1.215,50               -         1.215,50 
iv     1.215,50               -         1.215,50 
v     1.215,50               -         1.215,50 

Motorista
i     1.215,50               -         1.215,50 
ii     1.215,50               -         1.215,50 

aUX. sErviÇos oPEracioNais i     1.215,50               -         1.215,50 
aUXiliar oPEracioNal ii     1.215,50               -         1.215,50 

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

UNiVersidade do estado do ParÁ - iNatiVo
cH:20 Hs

carGos cLasse NÍVeL VeNc. Ge 80% iNc. PÓs reM.esP.20%

ProfEssor aUXiliar a

i 1.215,50            972,40           243,10            2.431,00 
ii 1.215,50            972,40           243,10            2.431,00 
iii 1.215,50            972,40           243,10            2.431,00 
iv 1.269,87         1.015,89           253,97            2.539,73 

carGos cLasse NÍVeL VeNc. Ge 80% iNc. PÓs reM.esP.54%

ProfEssor assistENtE B

i 1.396,85         1.117,48           754,30            3.268,64 
ii 1.466,70         1.173,36           792,02            3.432,07 
iii 1.540,03         1.232,02           831,62            3.603,67 
iv 1.617,03         1.293,63           873,20            3.783,85 

carGos cLasse NÍVeL VeNc. Ge 80% iNc. PÓs reM.esP.108%

ProfEssor adJUNto c

i 1.778,73         1.422,99        1.921,03            5.122,76 
ii 1.867,67         1.494,14        2.017,09            5.378,89 
iii 1.961,05         1.568,84        2.117,94            5.647,84 
iv 2.059,11         1.647,29        2.223,84            5.930,23 

ProfEssor titUlar           2.265,00         1.812,00        2.446,20            6.523,19 
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UNiVersidade do estado do ParÁ - iNatiVo
cH: 40 Hs

carGos cLasse NÍVeL VeNc. Ge 80% iNc. PÓs reM.esP.20%

ProfEssor aUXiliar a

i 2.193,80         1.755,04           438,76            4.387,60 
ii 2.303,49         1.842,79           460,70            4.606,98 
iii 2.418,67         1.934,93           483,73            4.837,33 
iv 2.539,60         2.031,68           507,92            5.079,20 

carGos cLasse NÍVeL VeNc. Ge 80% iNc. PÓs reM.esP.54%

ProfEssor assistENtE B

i 2.793,56         2.234,85        1.508,52            6.536,93 
ii 2.933,24         2.346,59        1.583,95            6.863,77 
iii 3.079,90         2.463,92        1.663,14            7.206,96 
iv 3.233,89         2.587,11        1.746,30            7.567,31 

carGos cLasse NÍVeL VeNc. Ge 80% iNc. PÓs reM.esP.108%

ProfEssor adJUNto c

i 3.557,28         2.845,83        3.841,86          10.244,97 
ii 3.735,15         2.988,12        4.033,96          10.757,22 
iii 3.921,90         3.137,52        4.235,66          11.295,08 
iv 4.118,00         3.294,40        4.447,44          11.859,84 

ProfEssor titUlar   4.529,77         3.623,82        4.892,15          13.045,74 

UNiVersidade do estado do ParÁ - iNatiVo
cH: tide

carGos cLasse NÍVeL VeNc. Ge 80% iNc. PÓs reM.esP.20%

ProfEssor aUXiliar a

i 3.729,46         2.983,57           745,89            7.458,92 
ii 3.915,93         3.132,75           783,19            7.831,87 
iii 4.111,73         3.289,38           822,35            8.223,46 
iv 4.317,32         3.453,85           863,46            8.634,64 

carGos cLasse NÍVeL VeNc. Ge 80% iNc. PÓs reM.esP.54%

ProfEssor assistENtE B

i 4.749,05         3.799,24        2.564,49          11.112,78 
ii 4.986,50         3.989,20        2.692,71          11.668,41 
iii 5.235,83         4.188,66        2.827,35          12.251,83 
iv 5.497,62         4.398,09        2.968,71          12.864,43 

carGos cLasse NÍVeL VeNc. Ge 80% iNc. PÓs reM.esP.108%

ProfEssor adJUNto c

i 6.047,38         4.837,90        6.531,17          17.416,45 
ii 6.349,75         5.079,80        6.857,73          18.287,28 
iii 6.667,24         5.333,79        7.200,62          19.201,64 
iv 7.000,60         5.600,48        7.560,65          20.161,72 

ProfEssor titUlar   7.700,63         6.160,51        8.316,69          22.177,83 

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022
UNiVersidade do estado do ParÁ - iNatiVo
cH: 30Hs

carreira carGos cLasse NÍVeL VeNc. G.e 80% G.UNiV reM.30%

Nível superior

 

a

i   1.724,64  1.379,71  517,39  3.621,74 
 ii 1.810,87  1.448,70  543,26  3.802,83 
 iii 1.901,42  1.521,13  570,42  3.992,97 
 iv 1.996,49  1.597,19  598,95  4.192,62 

B

i 2.196,13  1.756,91  658,84  4.611,88 
técnico ii 2.305,94  1.844,75  691,78  4.842,48 

 analista de sistema iii 2.421,24  1.936,99  726,37  5.084,60 
 iv 2.542,30  2.033,84  762,69  5.338,83 
 

c

i 2.796,53  2.237,22  838,96  5.872,71 
 ii 2.936,36  2.349,09  880,91  6.166,35 
 iii 3.083,17  2.466,54  924,95  6.474,67 
 iv 3.237,33  2.589,87  971,20  6.798,40 

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

UNiVersidade do estado do ParÁ - iNatiVo
cH: 30Hs

carreira carGos cLasse NÍVeL VeNc. G.UNiV reM.30%

Nível Médio Profissional

atENdENtE dE coNsUltorio dENtario
a

i              1.215,50                364,65 1.580,15 
ii              1.215,50                364,65 1.580,15 

citotÉcNico iii              1.215,50                364,65 1.580,15 
iv              1.258,72                377,61 1.636,33 

tÉcNico dE laBoratÓrio
B

i              1.384,59                415,38 1.799,96 
ii              1.453,82                436,14 1.889,96 

tÉcNico dE coNtaBilidadE iii              1.526,50                457,95 1.984,45 
iv              1.602,84                480,85 2.083,69 

tÉcNico dE ENfErMaGEM
c

i              1.763,10                528,93 2.292,04 
ii              1.851,27                555,38 2.406,65 

tÉcNico dE iNforMática iii              1.943,84                583,15 2.526,99 
iv              2.041,02                612,31 2.653,33 
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Nível Médio

aGENtE adMiNistrativo

a

i              1.215,50                364,65 1.580,15 
ii              1.215,50                364,65 1.580,15 
iii              1.215,50                364,65 1.580,15 
iv              1.215,50                364,65 1.580,15 

B

i              1.318,67                395,60 1.714,28 
ii              1.384,60                415,38 1.799,98 
iii              1.453,83                436,15 1.889,97 
iv              1.526,52                457,96 1.984,48 

c

i              1.679,17                503,75 2.182,92 
ii              1.763,13                528,94 2.292,07 
iii              1.851,29                555,39 2.406,68 
iv              1.943,85                583,15 2.527,00 

 

a

i              1.215,50                364,65 1.580,15 
ii              1.215,50                364,65 1.580,15 
iii              1.215,50                364,65 1.580,15 
iv              1.215,50                364,65 1.580,15 

aUXiliar adMiNistrativo

B

i              1.241,83                372,55 1.614,38 
ii              1.303,92                391,18 1.695,10 

artÍficE dE MaNUtENÇÃo iii              1.369,13                410,74 1.779,87 
(em extinção) iv              1.437,57                431,27 1.868,84 

c

i              1.581,33                474,40 2.055,73 
ii              1.660,41                498,12 2.158,53 
iii              1.743,41                523,02 2.266,44 

 iv              1.830,59                549,18 2.379,76 

Nível operacional

 

a

i              1.215,50                364,65 1.580,15 
ii              1.215,50                364,65 1.580,15 
iii              1.215,50                364,65 1.580,15 
iv              1.215,50                364,65 1.580,15 

aGENtE dE sErviÇo

B

i              1.215,50                364,65 1.580,15 
(em extinção) ii              1.262,36                378,71 1.641,07 

iii              1.325,49                397,65 1.723,14 
iv              1.391,76                417,53 1.809,29 

Motorista

c

i              1.530,93                459,28 1.990,21 
ii              1.607,49                482,25 2.089,73 
iii              1.687,87                506,36 2.194,23 

 iv              1.772,24                531,67 2.303,92 
 

a

i              1.215,50                364,65 1.580,15 
ii              1.215,50                364,65 1.580,15 

aUXiliar dE laBoratÓrio iii              1.215,50                364,65 1.580,15 
iv              1.215,50                364,65 1.580,15 

B

i              1.215,50                364,65 1.580,15 
aUXiliar dE sErviÇos ii              1.215,50                364,65 1.580,15 

iii              1.259,11                377,73 1.636,85 
aUXiliar dE sErviÇos dE coMUNicaÇÃo iv              1.322,07                396,62 1.718,69 

c

i              1.454,27                436,28 1.890,55 
ii              1.526,99                458,10 1.985,08 
iii              1.603,33                481,00 2.084,33 

 iv              1.683,50                505,05 2.188,55 

GoVerNo do estado do Pará
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

FUNdaÇÃo aMaZÔNia ParaeNse de aMParo À PesQUisa - FaPesPa - iNatiVo

carGo VeNc Ge 80% reM
tÉcNico EM adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas EM:

 1.724,64       1.379,71      3.104,35 

- administração
- Biblioteconomia
- ciências contábeis
- ciências Econômicas
- Psicologia
- serviço social
tÉcNico EM GEstÃo dE dEsENvolviMENto, ciÊNcia, tEcNoloGia E iNovaÇÃo EM:

 1.724,64       1.379,71      3.104,35 

- administração
- ciências Econômicas
- ciências sociais
- Estatística
- letras, com Habilitação em língua francesa
- letras, com Habilitação em língua inglesa
tÉcNico EM GEstÃo dE iNforMática  1.724,64       1.379,71      3.104,35 
assistENtE dE iNforMática  1.215,50                -        1.215,50 
assistENtE adMiNistrativo  1.215,50                -        1.215,50 
aUXiliar oPEracioNal  1.215,50                -        1.215,50 
aUXiliar dE sErviÇos oPEracioNais  1.215,50                -        1.215,50 
Motorista  1.215,50                -        1.215,50 

GoVerNo do estado do Pará
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

FUNdaÇÃo de ateNdiMeNto sÓcio-edUcatiVo do ParÁ - FasePa - iNatiVo
cH: 30 Hs

carGos NiV. VeNc. Ge 80% reM.
assistENtE social       
PsicÓloGo       
PEdaGoGo       
sociÓloGo       
MÉdico       
odoNtÓloGo   i       1.724,64     1.379,71      3.104,35 
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adMiNistrador   ii       1.724,64     1.379,71      3.104,35 
EcoNoMista   iii       1.724,64     1.379,71      3.104,35 
ENfErMEiro       
coNtador       
BiBliotEcoNoMista       
NUtricioNista       
tÉcNico social       
tÉcNico EM coMUNicaÇÃo social       
EstatÍstico       
MoNitor   i       1.215,50              -        1.215,50 
aUXiliar dE ENfErMaGEM  i       1.215,50              -        1.215,50 
tÉcNico EM coNtaBilidadE  ii       1.215,50              -        1.215,50 
aGENtE adMiNistrativo       
aGENtE dE ElEtricidadE       
aGENtE dE artEs Práticas   i       1.215,50              -        1.215,50 
aGENtE dE MEcÂNica   ii       1.215,50              -        1.215,50 
aGENtE dE Portaria      
Motorista  i       1.215,50              -        1.215,50 

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

FUNdaÇÃo desPortiVa ParaeNse - FdP - eM eXtiNÇÃo - iNatiVo
cH: 30H

carGos eM eXtiNÇÃo VeNc. G.e reM. 80%
i - NiVeL sUPerior    
adMiNistrador

    1.724,64    1.379,71       3.104,35 coNtador
ENGENHEiro civil
 

carGos eM eXtiNÇÃo VeNc. aBoNo reM. 
ii - NiVeL Medio    
aUXiliar tEcNico     1.215,50             -         1.215,50 
iii - serVicos aUXiLiares    
aGENtE adMiNistrativo     1.215,50             -         1.215,50 
iV - NiVeL oPeracioNaL    
aGENtE dE ElEtricidadE     1.215,50             -         1.215,50 
aGENtE dE artEs Praticas     1.215,50             -         1.215,50 
V - traNsPorte oFiciaL e Portaria    
Motorista     1.215,50             -         1.215,50 
aGENtE dE Portaria     1.215,50             -         1.215,50 

carGos eM eXtiNÇÃo VeNc. aBoNo reM. 
i - NÍVeL MÉdio    
tEc. EM coNtaBilidadE     1.215,50             -         1.215,50 
Protocolista     1.215,50             -         1.215,50 
ii - NÍVeL oPeracioNaL    
tratorista     1.215,50             -         1.215,50 
ElEtricista     1.215,50             -         1.215,50 
PEdrEiro     1.215,50             -         1.215,50 
viGilaNtE     1.215,50             -         1.215,50 
sErvENtE     1.215,50             -         1.215,50 
iii - oUtros    
sUBGErENtE     1.215,50             -         1.215,50 
cHEfE do sEtor dE PEssoal     1.215,50             -         1.215,50 

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

FUNdaÇÃo cULtUraL do estado do ParÁ - FcP - iNatiVo
cH: 30Hs

FUNdaÇÃo cULtUraL do ParÁ taNcredo NeVes - FcPtN - iNatiVo

carGos VeNc. Ge 80% reM.
tÉcNico EM GEstÃo cUltUral EM:

1.782,85 1.426,28 3.209,13

- arquitetura
- artes cênicas
- Biblioteconomia
- dança
- Educação artística
- História
- letras
- Pedagogia
- turismo
tÉcNico EM adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas EM:

1.782,85 1.426,28 3.209,13

- administração
- ciências contabéis
- ciências Econômicas
- Psicologia
- serviço social
tÉcNico EM GEstÃo dE iNforMática 1.782,85 1.426,28 3.209,13
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assistENtE cUtUral EM:

1.443,77

 

1.443,77

- Cenotecnia ou Cenografia  
- iluminação cênica  
- Produção             -   
- Projeção de Cinematografia e outras mídias  
- sonoplastia  
assistENtE adMiNistrativo 1.443,77             -   1.443,77
assistENtE dE iNforMática 1.443,77             -   1.443,77
aUXliar oPEracioNal EM:

1.215,50

 

1.215,50
- apoio  
- Eletricidade             -   
- Hidráulica  
- Marcenaria  
Motorista 1.215,50             -   1.215,50

iNstitUto de artes do ParÁ - iaP - iNatiVo

carGos eFetiVos VeNc. G.e 80% reM aBoNo reM totaL
tÉcNico EM GEstÃo cUltUral EM:

1.724,64   1.379,71      3.104,35             -   3.104,35 

antropologia
artes Plásticas
artes visuais
ciências sociais
dança
Educação artística
letras
Música
teatro
tÉcNico dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas EM:

1.724,64   1.379,71      3.104,35             -   3.104,35 
administração
Biblioteconomia
ciências contábeis
ciências Econômicas
tÉcNico EM GEstÃo dE iNforMática 1.724,64   1.379,71      3.104,35             -   3.104,35 
assistENtE cUltUral 1.215,50             -        1.215,50             -   1.215,50 
assistENtE adMiNistrativo 1.215,50             -        1.215,50             -   1.215,50 
aUXiliar oPEracioNal 1.215,50             -        1.215,50             -   1.215,50 
Motorista 1.215,50             -        1.215,50             -   1.215,50 

FUNdaÇÃo cUrro VeLHo - FcV - iNatiVo

carGos VeNc. GNs 80% reM. aBoNo reM. totaL

tÉcNico dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas EM:

1.724,64   1.379,71      3.104,35 

 

3.104,35 

- administraçao  
- Biblioteconomia  
- ciências contabeis             -   
- ciências sociais  
- Psicologia  
- serviço social  
tÉcNico EM GEstÃo cUltUral EM:

1.724,64   1.379,71      3.104,35 

 

3.104,35 

- aquitetura  
- artes Plásticas  
- artes visuais             -   
- dança  
- letras  
- Música  
- teatro  
tÉcNico EM GEstÃo dE iNforMática 1.724,64   1.379,71      3.104,35             -   3.104,35 
QUÍMico iNdUstrial 1.724,64   1.379,71      3.104,35             -   3.104,35 
assistENtE cUltUral 1.215,50             -        1.215,50             -   1.215,50 
assistENtE adMiNistrativo 1.215,50             -        1.215,50             -   1.215,50 
aUXiliar oPEracioNal 1.215,50             -        1.215,50             -   1.215,50 
Motorista 1.215,50             -        1.215,50             -   1.215,50 

carGos VeNc. G.e 80%  reM. aBoNo  reM.totaL 

ProfissioNal EM artE - NÍVeL sUPerior 1.724,64   1.379,71      3.104,35 - 3.104,35
ProfissioNal EM artE - NÍVeL MÉdio 1.299,42             -        1.299,42 - 1.299,42 
aUXiliar tEcNico 1.215,50             -        1.215,50 - 1.215,50 
aUXiliar adMiNistrativo 1.215,50             -        1.215,50 - 1.215,50 
aUXiliar sErv. GErais 1.215,50             -        1.215,50 - 1.215,50 

Motorista 1.215,50             -        1.215,50 - 1.215,50 

GoVerNo do estado do ParÁ  
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
 
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022  

 
FUNdaÇÃo carLos GoMes – iNatiVo - carreira doceNte 
cH: 20 Hs  

carGo - 20H NiV. Vcto. G.e 80% reM. totaL
     

ProfEssor dE MÚsica     
ProfEssor aUXiliar EM MÚsica i     1.399,16            1.119,33            2.518,49 
tÉcNico EM MÚsica     
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carreira doceNte  
cH: 40 Hs  

carGo - 40H NiV. Vcto. G.e 80% reM. totaL
     
ProfEssor dE MÚsica i     2.798,32            2.238,66            5.036,98 
tÉcNico EM MÚsica     

 
carreira tÉcNico-adMiNistratiVo e oPeracioNaL
cH: 30 Hs  

carGo NiV. Vcto. G.e 80% reM. totaL

tÉcNico dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas             tEcNico EM GEstÃo dE iNforMática

i     2.098,75            1.679,00            3.777,75 
ii     2.203,69            1.762,95            3.966,63 
iii     2.313,87            1.851,10            4.164,97 
iv     2.429,56            1.943,65            4.373,21 

 i     1.215,50                     -              1.215,50 
assistENtE adMiNistrativo ii     1.276,28                     -              1.276,28 
assistENtE dE iNforMática iii     1.340,09                     -              1.340,09 
 iv     1.407,09                     -              1.407,09 

Motorista

i     1.215,50                     -              1.215,50 
ii     1.276,28                     -              1.276,28 
iii     1.340,09                     -              1.340,09 
iv     1.407,09                     -              1.407,09 

aUXiliar oPEracioNal

i     1.215,50                     -              1.215,50 
ii     1.276,28                     -              1.276,28 
iii     1.340,09                     -              1.340,09 
iv     1.407,09                     -              1.407,09 

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022
FUNdaÇÃo ParaeNse de radioFUsÃo - FUNteLPa - iNatiVo

eMPreGos saLÁrio
adMiNistrador

               3.519,88 

advoGado
aNalista dE coMUNicaÇÃo iNstitUcioNal
aNalista EM dEsENvolviMENto dE sistEMas
aNalista EM rEdE dE coMPUtadorEs
assistENtE social
BiBliotEcoNoMista
coNtador
ENGENHEiro civil
ENGENHEiro ElEtricista
JorNalista, com graduação em comunicação social - Jornalismo
MUltiMÍdia Para WEB
PsicÓloGo
PUBlicitário
WEB MastEr
rEPÓrtEr ciNEMatoGráfico                2.473,80 
rEPÓrtEr fotoGráfico                2.473,80 
tÉcNico dE sUPortE                1.412,57 
assistENtE adMiNistrativo                1.164,26 
radialista i:

               1.604,31 

dirEtor dE iMaGEM
locUtor aPrEsENtador aNiMador
locUtor Noticiarista dE rádio
oPErador dE soM dE EstÚdio
ProdUtor EXEcUtivo
sUPErvisor dE oPEraÇÃo
sUPErvisor tÉcNico
radialista ii:

               1.412,57 

alMoXarifE tÉcNico
arQUivista dE taPEs
assistENtE dE EstÚdio
aUXiliar dE EXtErNa
cENotÉcNico
discotEcário ProGraMador
ElEtricista
ilUMiNador
MaQUilador
MEcÂNico
oPErador dE áUdio
oPErador dE cÂMEra
oPErador dE coNtrolE MEstrE (MastEr)
oPErador dE GravaÇÃo
oPErador dE MáQUiNa dE caractErEs
oPErador dE vidEo taPE
rotEirista dE iNtErvalos coMErciais
tÉcNico EM MaNUtENÇÃo dE rádio
tÉcNico EM MaNUtENÇÃo dE tElEvisÃo
radialista iii:

               1.764,71 
Editor dE vÍdEo taPE (iMaGEM/MUltiMÍdia)
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GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

FUNdaÇÃo de teLecoMUNicaÇÕes do ParÁ - FUNteLPa - iNatiVo
Área - Meio 
cH: 30 Horas

NiVeL sUPerior VeNc. Ge 80% reM. totaL
tÉcNico dE adMiNistraÇÃo dE fiNaNÇas EM:

    1.724,64          1.379,71         3.104,35 

administração
Biblioteconomia
ciências contábeis
serviço social
Psicologia
tÉcNico EM GEstÃo dE iNfra-EstrUtUra EM :

    1.724,64          1.379,71         3.104,35 Engenharia civil
Engenharia Elétrica
tÉcNico EM GEstÃo dE iNforMática     1.724,64          1.379,71         3.104,35 

NÍVeL MÉdio e oPeracioNaL  VeNc  aBoNo  reM. totaL 
assistENtE tÉcNico adMiNistrativo    
assistENtE tÉcNico iNforMática     1.215,50                    -           1.215,50 
assistENtE adMiNistrativo    
aUXiliar dE sErviÇos oPEracioNais     1.215,50          1.215,50 
Motorista     1.215,50                    -           1.215,50 

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

FUNdaÇÃo de teLecoMUNicaÇÕes do ParÁ - FUNteLPa - iNatiVo
Área FiM
cH: 30 Horas

NÍVeL sUPerior VeNc. G.e 80% reM
adMiNistrador dE rEdE

     1.724,64     1.379,71     3.104,35 

aNalista dE MErcado
assistENtE dE criaÇÃo E ProJEtos
assistENtE dE ProMoÇÃo E EvENtos                
Editor
Editor dE criaÇÃo E ProJEtos
ProdUtor
rEdator
rEPÓrtEr
WEB MastEr

NÍVeL MÉdio e oPeracioNaL VeNc. aBoNo reM.
sUPErvisor tÉcNico      1.976,91              -       1.976,91 
oPErador dE cÂMEra dE UNidadE Portátil dE EXtErNa      1.626,43              -       1.626,43 rEPÓrtEr ciNEMatoGráfico  
tÉcNico dE MaNUtENÇÃo dE rádio

     1.215,50 
 

    1.215,50 tÉcNico dE MaNUtENÇÃo dE tElEvisÃo              -   
MEcÂNico  
coordENador dE ProGraMaÇÃo

     1.215,50 
 

    1.215,50 discotEcário ProGraMador              -   
ProdUtor EXEcUtivo  
dirEtor dE iMaGEM

     1.215,50              -       1.215,50 

Editor dE vÍdEo-taPE (iMaGEM)
ilUMiNador
oPErador dE áUdio
oPErador dE cÂMEra
oPErador dE coNtrolE MastEr
oPErador dE GravaÇÃo
oPErador dE rádio
oPErador dE traNsMissor dE rádio
oPErador dE traNsMissor dE tElEvisÃo
assistENtE dE ProdUÇÃo      1.215,50              -       1.215,50 
assistENtE dE EstÚdio

     1.215,50              -       1.215,50 

cENotÉcNico
ElEtricista
locUtor-ENtrEvistador
oPErador dE caractErEs
oPErador dE vÍdE-taPE
rEPÓrtEr ProvisioNado

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

FUNdaÇÃo da criaNÇa e do adoLesceNte do ParÁ - FUNcaP - eXtiNÇÃo - iNatiVo

cH: 30 Horas

carGos eM eXtiNÇÃo NÍVeL VeNc Ge 80% reM.
aNs - 100 - tÉcNicos a         1.724,64          1.379,71               3.104,35 
adMiNistrador B         1.724,64          1.379,71               3.104,35 
assistENtE social c         1.724,64          1.379,71               3.104,35 
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BiBliotEcário d         1.724,64          1.379,71               3.104,35 
coNtador E         1.724,64          1.379,71               3.104,35 
EcoNoMista f         1.724,64          1.379,71               3.104,35 
ENG. aGroNoMo G         1.724,64          1.379,71               3.104,35 
MÉdico H         1.724,64          1.379,71               3.104,35 
NUtricioNista i         1.724,64          1.379,71               3.104,35 
odoNtoloGo J         1.724,64          1.379,71               3.104,35 
PEdaGoGo l         1.724,64          1.379,71               3.104,35 
PsicoloGo M         1.724,64          1.379,71               3.104,35 
socioloGo N         1.724,64          1.379,71               3.104,35 
tEc. EM EdUcacao o         1.724,64          1.379,71               3.104,35 
 P         1.724,64          1.379,71               3.104,35 

 asi - 200 - aUXiLiar tÉcNico

a         1.215,50                    -                 1.215,50 
B         1.215,50                    -                 1.215,50 
c         1.215,50                    -                 1.215,50 
d         1.215,50                    -                 1.215,50 

FUNdaÇÃo da criaNÇa e do adoLesceNte do ParÁ - FUNcaP - eXtiNÇÃo
cH: 30 Horas

carGos eM eXtiNÇÃo NÍVeL VeNc aBoNo reM. 
aNM - 300 a         1.215,50                    -                 1.215,50 
aGENtE adMiNistrativo B         1.215,50                    -                 1.215,50 
aUX. dE ENfErMaGEM c         1.215,50                    -                 1.215,50 
aUX. dE saUdE d         1.215,50                    -                 1.215,50 
ElEtricista E         1.215,50                    -                 1.215,50 
iNstrUtor dE artE f         1.215,50                    -                 1.215,50 
MoNitor G         1.215,50                    -                 1.215,50 
Motorista H         1.215,50                    -                 1.215,50 
PadEiro i         1.215,50                    -                 1.215,50 
PiNtor J         1.215,50                    -                 1.215,50 
ProfEssor l         1.215,50                    -                 1.215,50 
tÉcNico aGricola M         1.215,50                    -                 1.215,50 
tEcNico EM coNtaBilidadE N         1.215,50                    -                 1.215,50 
 o         1.215,50                    -                 1.215,50 
 P         1.215,50                    -                 1.215,50 
 a         1.215,50                    -                 1.215,50 
 B         1.215,50                    -                 1.215,50 
 c         1.215,50                    -                 1.215,50 
 d         1.215,50                    -                 1.215,50 
 E         1.215,50                    -                 1.215,50 
 f         1.215,50                    -                 1.215,50 
aNM - 300 G         1.215,50                    -                 1.215,50 
MarcENEiro H         1.215,50                    -                 1.215,50 
 i         1.215,50                    -                 1.215,50 
 J         1.215,50                    -                 1.215,50 
 l         1.215,50                    -                 1.215,50 
 M         1.215,50                    -                 1.215,50 
 N         1.215,50                    -                 1.215,50 
 o         1.215,50                    -                 1.215,50 
 P         1.215,50                    -                 1.215,50 
 a         1.215,50                    -                 1.215,50 
 B         1.215,50                    -                 1.215,50 
 c         1.215,50                    -                 1.215,50 
 d         1.215,50                    -                 1.215,50 
 E         1.215,50                    -                 1.215,50 
 f         1.215,50                    -                 1.215,50 
aNM - 300 G         1.215,50                    -                 1.215,50 
PadEiro H         1.215,50                    -                 1.215,50 
 i         1.215,50                    -                 1.215,50 
 J         1.215,50                    -                 1.215,50 
 l         1.215,50                    -                 1.215,50 
 M         1.215,50                    -                 1.215,50 
 N         1.215,50                    -                 1.215,50 
 o         1.215,50                    -                 1.215,50 
 P         1.215,50                    -                 1.215,50 

FUNdaÇÃo da criaNÇa e do adoLesceNte do ParÁ - FUNcaP - eXtiNÇÃo
cH: 30 Horas

carGos eM eXtiNÇÃo NÍVeL VeNc. aBoNo reM. 
 a         1.215,50                    -                 1.215,50 
 B         1.215,50                    -                 1.215,50 
 c         1.215,50                    -                 1.215,50 
 d         1.215,50                    -                 1.215,50 
 E         1.215,50                    -                 1.215,50 
 f         1.215,50                    -                 1.215,50 
aNM - 300 G         1.215,50                    -                 1.215,50 
PiNtor H         1.215,50                    -                 1.215,50 
 i         1.215,50                    -                 1.215,50 
 J         1.215,50                    -                 1.215,50 
 l         1.215,50                    -                 1.215,50 
 M         1.215,50                    -                 1.215,50 
 N         1.215,50                    -                 1.215,50 

o         1.215,50                    -                 1.215,50 

 P         1.215,50                    -                 1.215,50 
 a         1.215,50                    -                 1.215,50 
 B         1.215,50                    -                 1.215,50 
 c         1.215,50                    -                 1.215,50 
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 d         1.215,50                    -                 1.215,50 
 E         1.215,50                    -                 1.215,50 
 f         1.215,50                    -                 1.215,50 
aa - 400 G         1.215,50                    -                 1.215,50 
atENdENtE dE ENfErMaGEM H         1.215,50                    -                 1.215,50 
aUX. adMiNistrativo i         1.215,50                    -                 1.215,50 
 J         1.215,50                    -                 1.215,50 
 l         1.215,50                    -                 1.215,50 
 M         1.215,50                    -                 1.215,50 
 N         1.215,50                    -                 1.215,50 
 o         1.215,50                    -                 1.215,50 
 P         1.215,50                    -                 1.215,50 
 a         1.215,50                    -                 1.215,50 
 B         1.215,50                    -                 1.215,50 
 c         1.215,50                    -                 1.215,50 
 d         1.215,50                    -                 1.215,50 
 E         1.215,50                    -                 1.215,50 
 f         1.215,50                    -                 1.215,50 
aa - 400 G         1.215,50                    -                 1.215,50 
aG. dE sErv. coMPlEMENtarEs H         1.215,50                    -                 1.215,50 
artificE dE MaNUtENÇao i         1.215,50                    -                 1.215,50 
 J         1.215,50                    -                 1.215,50 
 l         1.215,50                    -                 1.215,50 
 M         1.215,50                    -                 1.215,50 
 N         1.215,50                    -                 1.215,50 
 o         1.215,50                    -                 1.215,50 
 P         1.215,50                    -                 1.215,50 
 a         1.215,50                    -                 1.215,50 
 B         1.215,50                    -                 1.215,50 
 c         1.215,50                    -                 1.215,50 
 d         1.215,50                    -                 1.215,50 
aG - 500 E         1.215,50                    -                 1.215,50 
aG. dE Portaria f         1.215,50                    -                 1.215,50 
costUrEiro e assEMElHados G         1.215,50                    -                 1.215,50 
coZiNHEiro H         1.215,50                    -                 1.215,50 
lavaNdEria i         1.215,50                    -                 1.215,50 
sErvENtE J         1.215,50                    -                 1.215,50 
viGia l         1.215,50                    -                 1.215,50 
 M         1.215,50                    -                 1.215,50 
 N         1.215,50                    -                 1.215,50 
 o         1.215,50                    -                 1.215,50 
 P         1.215,50                    -                 1.215,50 

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

FUNdaÇÃo dos terMiNais rodoViÁrios do ParÁ - FterPa - eM eXtiNÇÃo - iNatiVo
cH: 30H

carGos eXtiNÇÃo VeNc. G.e. 80% aBoNo reM. totaL
iV - NiVeL sUPerior

  2.158,39   1.726,71          -         3.885,09 

advogado
arquiteto
assistente social
contador
Economista
Engenheiro
iii - NiVeL Medio

  1.215,50 

 

         -         1.215,50 

almoxarife  
desenhista  
Mecanografo             -   
Oficial Administrativo  
Pagador  
téncico em contabilidade  
ii - aPoio adMiNistratiVo

  1.215,50 

 

         -         1.215,50 

Auxiliar de Escritório  
auxiliar rodoviário  
auxiliarde Mecanografo             -   
Enc. de term. rodoviários        
Escriturário  
Estatístico  
i - aPoio oPeracioNaL

  1.215,50 

 

         -         1.215,50 

atendente  
Bombeiro  
continuo  
Eletricista  
faxineiro             -   
Motorista  
Pedreiro  
servente  
vigilante  
Zelador  
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GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

FUNdaÇÃo ParÁPaZ - iNatiVo

cH: 30 Horas

NiVeL sUPerior VeNc. Ge 80% reM. totaL
tÉcNico dE adMiNistraÇÃo dE fiNaNÇas EM:

    1.724,64     1.379,71         3.104,35 administração
ciências contábeis
ciências Economicas
tÉcNico EM GEstÃo social EM:

    1.724,64     1.379,71         3.104,35 

ciências sociais
Pedagogia
Psicologia
serviço social
Estatística
tÉcNico EM GEstÃo dE iNforMática     1.724,64     1.379,71         3.104,35 

NÍVeL MÉdio e oPeracioNaL  VeNc  aBoNo  reM. totaL 
assistENtE adMiNistrativo     1.215,50               -           1.215,50 
assistENtE dE iNforMática     1.215,50               -           1.215,50 

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL- 2022
taBeLas de FUNÇÕes GratiFicadas - iNatiVo

FUNÇÕes GratiFicadas - FG VaLor
fG -1                                           104,35 
fG - 2                                           125,20 
fG - 3                                           146,06 
fG - 4                                           166,94 

taBeLa de GratiFicaÇÃo de direÇÃo - iNatiVo
 

GratiFicaÇÃo de direÇÃo - Ged - sedUc VaLor
GEd 1                                           177,79 
GEd 2                                           355,57 
GEd 3                                           711,14 

GEd 3.1                                           896,04 
GEd 3.2                                        1.024,05 
GEd 3.3                                        1.152,07 
GEd 4                                        1.280,08 
GEd 5                                        2.489,05 

taBeLa de carGos coMissioNados - iNatiVo

carGos de direÇÃo e assessoraMeNto sUPerior reM.
das - 1                                        1.215,50 
das - 2                                        1.219,10 
das - 3                                        2.370,51 
das - 4                                        4.063,71 
das - 5                                        5.418,29 
das - 6                                        6.772,90 

 
casa MiLitar da GoVerNadoria do estado - iNatiVo

carGos reF reM.

coMaNdaNtE dE aEroNavE
i                      6.000,07 
ii                      8.127,68 
iii                      9.753,23 

co-Piloto dE aEroNavE -                      4.515,36 

iNsPEtor-MEcÂNico dE aEroNavE i                      2.107,12 
ii                      3.792,67 

taBeLa de assessoraMeNto da GoVerNadoria do estado - iNatiVo
 

carGos reM.
assEssor dE GaBiNEtE                                        1.219,10 
assEssor EsPEcial i                                        3.792,70 
assEssor EsPEcial ii                                        5.644,20 
assEssor EsPEcial iii                                        6.772,83 

deNoMiNaÇÃo reM.
cHEfE dE GaBiNEtE 14.726,32
dirEtor dE cEriMoNial 14.726,32
dirEtor GEral do NÚclEo dE acoMPaNHaMENto E MoNitoraMENto da GEstÃo 14.726,32
oUvidor GEral do Estado 14.726,32
coordENador dE rElaÇÕEs iNtErNacioNais 14.726,32
coordENador do NÚclEo 14.726,32
cHEfE da rEPrEsENtaÇÃo do Estado do Pará No distrito fEdEral 14.726,32
dirEtor GEral do NÚclEo 14.726,32
GErENtE EXEcUtivo 14.726,32
dirEtor EXEcUtivo do NÚclEo dE GErENciaMENto dE traNsPortE MEtroPolitaNo 11.781,06

taBeLa de FUNÇÕes direÇÃo sUPerior - iNatiVo

FUNÇÕes de direÇÃo sUPerior reM.
ds - 8                                      13.177,33 
ds - 10                                      10.541,87 



74  diário oficial Nº 34.913 Quarta-feira, 30 DE MARÇO DE 2022

GratiFicaÇÃo de titULaridade – iNatiVo (sedUc)

QUaLiFicaÇÃo  carGa HorÁria do VeNciMeNto-Base VaLores

i - EsPEcialiZaÇÃo
100 horas mensais 175,19

de 101 a 150 horas mensais 229,74
de 151 a 200 horas mensais 432,03

ii - MEstrado
100 horas mensais 341,21

de 101 a 150 horas mensais 458,74
de 151 a 200 horas mensais 838,60

iii - doUtorado
100 horas mensais 519,49

de 101 a 150 horas mensais 760,43
de 151 a 200 horas mensais 1.293,38

aNeXo ii
taBeLa de GratiFicaÇÕes do art. 3º

taBeLas de GratiFicaÇÃo de PLaNtÃo e soBreaViso - atiVo

carGos/FUNÇÃo 12 Horas 24 Horas

dElEGado dE PolÍcia civil 569,08 910,52

iNvEstiGador, EscrivÃo E PaPiloscoPista 455,26 682,89

taBeLas de GratiFicaÇÃo de PLaNtÃo e soBreaViso - atiVo

cateGoria MÉdicos PLaNtÃo 12H PLaNtÃo 24H

MrG - Médicos que atuam em urg. e emergência, médicos que atuam em hospitais e Uti. 1.178,27 2.356,55

McE - Médicos plantonistas c/ especialização. 1.387,76 2.775,52

MfrM - Médicos fora da região metropolitana. 1.571,02 3.142,05

Mac - Médicos plantonistas alta complexidade. 1.492,77 2.985,53

MMc - Médicos plantonistas média complexidade. 1.194,22 2.388,44

cateGoria MÉdicos soBreaViso 12H soBreaViso 24H

MrG - Médicos que atuam em urg. e emergência, médicos que atuam em hospitais e Uti. 523,67 1.047,34

McE - Médicos plantonistas c/ especialização. 654,60 1.309,20

MfrM - Médicos fora da região metropolitana. 785,53 1.571,07

Mac - Médicos plantonistas alta complexidade. - -

MMc - Médicos plantonistas média complexidade. - -

aNeXo iii
taBeLa GratiFicaÇÃo de trÂNsito do detraN

carGos G. traNs.

NÍvEl sUPErior 1.340,02

NÍvEl MÉdio tÉcNico 995,17

NÍvEl MÉdio 995,17

NÍvEl fUNdaMENtal 710,85

aNeXo iV
Grade de VeNciMeNtos do QUadro PerMaNeNte do GrUPo ocUPacioNaL do MaGistÉrio da edUcaÇÃo BÁsica da rede 

PÚBLica de eNsiNo do estado do ParÁ

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

secretaria de estado de edUcaÇÃo - sedUc - atiVo

carGo: ProFessor 
20 Horas

cLasse
NÍVeis

a B c d e F G H i J K L
classE EsPEcial  1.922,82  1.932,43  1.942,10  1.951,81  1.961,57   1.971,37  1.981,23  1.991,14  2.001,09  2.011,10  2.021,15  2.031,26 
classE  i  1.932,43  1.942,10  1.951,81  1.961,57  1.971,37   1.981,23  1.991,14  2.001,09  2.011,10  2.021,15  2.031,26  2.041,42 
classE  ii  1.961,42  1.971,23  1.981,08  1.990,99  2.000,94   2.010,95  2.021,00  2.031,11  2.041,26  2.051,47  2.061,73  2.072,04 
classE  iii  1.990,84  2.000,80  2.010,80  2.020,85  2.030,96   2.041,11  2.051,32  2.061,58  2.071,88  2.082,24  2.092,65  2.103,12 
classE  iv  2.020,70  2.030,81  2.040,96  2.051,17  2.061,42   2.071,73  2.082,09  2.092,50  2.102,96  2.113,48  2.124,04  2.134,66 
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carGo: ProFessor 
40 Horas

cLasse
NÍVeis

a B c d e F G H i J K L
classE EsPEcial  3.845,64  3.864,86  3.884,20  3.903,62  3.923,14   3.942,74  3.962,46  3.982,28  4.002,18  4.022,20  4.042,30  4.062,52 
classE  i  3.864,86  3.884,20  3.903,62  3.923,14  3.942,74   3.962,46  3.982,28  4.002,18  4.022,20  4.042,30  4.062,52  4.082,84 
classE  ii  3.922,84  3.942,46  3.962,16  3.981,98  4.001,88   4.021,90  4.042,00  4.062,22  4.082,52  4.102,94  4.123,46  4.144,08 
classE  iii  3.981,68  4.001,60  4.021,60  4.041,70  4.061,92   4.082,22  4.102,64  4.123,16  4.143,76  4.164,48  4.185,30  4.206,24 
classE  iv  4.041,40  4.061,62  4.081,92  4.102,34  4.122,84   4.143,46  4.164,18  4.185,00  4.205,92  4.226,96  4.248,08  4.269,32 

carGo: esPeciaListas eM edUcaÇÃo
30 Horas

cLasse
NÍVeis

a B c d e F G H i J K L
classE  i  2.898,65  2.913,14  2.927,70  2.942,34  2.957,05   2.971,84  2.986,70  3.001,63  3.016,64  3.031,72  3.046,88  3.062,12 
classE  ii  2.942,12  2.956,84  2.971,62  2.986,48  3.001,41   3.016,42  3.031,50  3.046,66  3.061,89  3.077,20  3.092,59  3.108,05 
classE  iii  2.986,26  3.001,19  3.016,19  3.031,27  3.046,43   3.061,66  3.076,97  3.092,36  3.107,82  3.123,36  3.138,97  3.154,67 
classE  iv  3.031,05  3.046,21  3.061,44  3.076,74  3.092,13   3.107,59  3.123,13  3.138,74  3.154,44  3.170,21  3.186,06  3.201,99 

GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de GestÃo PreVidÊNciÁria do estado do ParÁ - iGePreV

taBeLa de reMUNeraÇÃo aBriL - 2022

secretaria de estado de edUcaÇÃo - sedUc - iNatiVo

carGo: ProFessor 

20 Horas

cLasse
NÍVeis

a B c d e F G H i J K L

classE EsPEcial  1.922,82  1.932,43  1.942,10  1.951,81  1.961,57   1.971,37  1.981,23  1.991,14  2.001,09  2.011,10  2.021,15  2.031,26 

classE  i  1.932,43  1.942,10  1.951,81  1.961,57  1.971,37   1.981,23  1.991,14  2.001,09  2.011,10  2.021,15  2.031,26  2.041,42 

classE  ii  1.961,42  1.971,23  1.981,08  1.990,99  2.000,94   2.010,95  2.021,00  2.031,11  2.041,26  2.051,47  2.061,73  2.072,04 

classE  iii  1.990,84  2.000,80  2.010,80  2.020,85  2.030,96   2.041,11  2.051,32  2.061,58  2.071,88  2.082,24  2.092,65  2.103,12 

classE  iv  2.020,70  2.030,81  2.040,96  2.051,17  2.061,42   2.071,73  2.082,09  2.092,50  2.102,96  2.113,48  2.124,04  2.134,66 

carGo: ProFessor 

40 Horas

cLasse
NÍVeis

a B c d e F G H i J K L

classE EsPEcial  3.845,64  3.864,86  3.884,20  3.903,62  3.923,14   3.942,74  3.962,46  3.982,28  4.002,18  4.022,20  4.042,30  4.062,52 

classE  i  3.864,86  3.884,20  3.903,62  3.923,14  3.942,74   3.962,46  3.982,28  4.002,18  4.022,20  4.042,30  4.062,52  4.082,84 

classE  ii  3.922,84  3.942,46  3.962,16  3.981,98  4.001,88   4.021,90  4.042,00  4.062,22  4.082,52  4.102,94  4.123,46  4.144,08 

classE  iii  3.981,68  4.001,60  4.021,60  4.041,70  4.061,92   4.082,22  4.102,64  4.123,16  4.143,76  4.164,48  4.185,30  4.206,24 

classE  iv  4.041,40  4.061,62  4.081,92  4.102,34  4.122,84   4.143,46  4.164,18  4.185,00  4.205,92  4.226,96  4.248,08  4.269,32 

carGo: esPeciaListas eM edUcaÇÃo

30 Horas

cLasse
NÍVeis

a B c d e F G H i J K L

classE  i  2.898,65  2.913,14  2.927,70  2.942,34  2.957,05   2.971,84  2.986,70  3.001,63  3.016,64  3.031,72  3.046,88  3.062,12 

classE  ii  2.942,12  2.956,84  2.971,62  2.986,48  3.001,41   3.016,42  3.031,50  3.046,66  3.061,89  3.077,20  3.092,59  3.108,05 

classE  iii  2.986,26  3.001,19  3.016,19  3.031,27  3.046,43   3.061,66  3.076,97  3.092,36  3.107,82  3.123,36  3.138,97  3.154,67 

classE  iv  3.031,05  3.046,21  3.061,44  3.076,74  3.092,13   3.107,59  3.123,13  3.138,74  3.154,44  3.170,21  3.186,06  3.201,99 

Protocolo: 778435
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Lei N° 9.501, de 28 de MarÇo de 2022
Dispõe sobre a atualização do valor dos vencimentos, funções gratificadas 
e dos proventos dos servidores, ativos e inativos, e pensionistas do Minis-
tério Público do Estado do Pará (MPPa).
a assEMBlEia lEGislativa do Estado do Pará, estatui e eu sanciono 
a    seguinte lei:
art. 1° fica estabelecida por meio desta lei a revisão geral anual dos ven-
cimentos, das funções gratificadas e dos proventos dos servidores, ativos 
e inativos, e pensionistas do Ministério Público do Estado do Pará (MPPa), 
nos termos do inciso X do art. 37 da constituição federal, com os efeitos 
financeiros a partir de 1° de janeiro de 2022.
Parágrafo único. A apuração do índice de revisão considerou a inflação 
medida pelo índice Nacional de Preços ao consumidor amplo (iPca), ve-
rificada no período de abril de 2018 a outubro de 2021, no percentual de 
21,56% (vinte e um inteiros e cinquenta e seis centésimos por cento), e na 
inflação estimada de novembro de 2021 a março de 2022, no percentual 
de 3,11% (três inteiros e onze centésimos por cento).
Art. 2° Os efeitos financeiros da revisão geral do período de abril de 2018 a 
outubro de 2021, de 21,56% (vinte e um inteiros, cinquenta e seis décimos 
por cento), serão implementados no mês de janeiro de 2022.
Parágrafo único. considerando a data base salarial dos servidores em abril 
de cada ano, o iPca apurado de cada período é conforme a seguir:
i - iPca acumulado de abril de 2018 a março de 2019 - 4,57% (quatro 
inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento);
ii - iPca acumulado de abril de 2019 a março de 2020 - 3,3% (três inteiros 
e três décimos por cento); 
iii - iPca acumulado de abril de 2020 a março de 2021 - 6,10% (seis in-
teiros e dez centésimos por cento); 
iv - iPca acumulado de abril de 2021 a outubro de 2021 - 6,06% (seis 
inteiros e seis centésimos por cento); e 
v - acumulado do período - i+ii+iii+iv = 21,56% (vinte e um inteiros e 
cinquenta e seis centésimos por cento).
Art. 3° Os efeitos financeiros da revisão geral do período de novembro de 
2021 a março de 2022, estimados em 3,11 % (três inteiros e onze décimos 
por cento), serão implementados no mês de abril de 2022, sobre os valores 
atualizados com 21,56% (vinte e um inteiros e cinquenta e seis centésimos 
por cento), na forma do art. 2° desta lei.
Art. 4° Eventual apuração de inflação superior ou inferior à projetada para 
os meses de novembro de 2021 a março de 2022, na forma do parágrafo 
único do art. 1° desta lei, será objeto de análise e apreciação por ocasião 
da data-base do exercício de 2023.
art. 5° as despesas decorrentes da implantação do dispositivo desta lei, 
correrão por conta das dotações orçamentárias do MPPa.
art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 28 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei N° 9.502, de 28 de MarÇo de 2022
altera dispositivos da lei n° 8.330, de 29 de dezembro de 2015.
a assEMBlEia lEGislativa do Estado do Pará, estatui e eu sanciono 
a    seguinte lei:
art. 1° o §1° do art. 1° da lei Estadual n° 8.330, de 29 de dezembro de 
2015, passa a vigorar com a seguinte redação:
“art. 1° ..................................................... 
§ 1° o auxílio-saúde destina-se ao custeio parcial de despesas com plano 
ou seguro de assistência à saúde e odontológica do beneficiário, nos limites 
estabelecidos em lei e resolução do colégio de Procuradores de Justiça.”
art. 2° o art. 2° da lei Estadual n° 8.330, de 29 de dezembro de 2015, 
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2° O auxílio-saúde poderá ser requerido pelos beneficiários que com-
provarem contratação de plano ou seguro de assistência à saúde e odonto-
lógica e dar-se-á nos termos da lei e resolução do Colégio de Procuradores 
de Justiça. 
Parágrafo único. O beneficiário que detenha a qualidade de dependente 
ou aderente em plano ou seguro de assistência à saúde e odontológica 
de terceiro poderá requerer o auxílio-saúde, salvo na hipótese prevista no 
parágrafo único, do art. 3° desta lei.”
art. 3° o Parágrafo único do art. 3° da lei Estadual n° 8.330, de 29 de 
dezembro de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:
“art. 3° ......................................................
Parágrafo único. É vedado o pagamento de auxílio-saúde cumulativamente 
com outra verba de caráter similar destinada ao custeio de plano ou seguro 
de assistência à saúde e odontológica.”
art. 4° o art. 5° da lei Estadual n° 8.330, de 29 de dezembro de 2015, 
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5° Para manutenção do auxílio-saúde o beneficiário deverá comprovar 
o vínculo com o plano ou seguro de assistência à saúde e odontológica.
§ 1° a comprovação do vínculo com o plano ou seguro de assistência à saú-
de e odontológica será efetuada pelo beneficiário do auxílio-saúde, anu-
almente, independentemente da data de adesão ao benefício, mediante 
abertura de processo administrativo eletrônico no sistema informatizado 
de gestão documental do Ministério Público do Estado do Pará.
§ 2° os procedimentos referentes à concessão e manutenção do benefício 
serão disciplinados em resolução do colégio de Procuradores de Justiça.
§ 3° Não será devido o benefício, relativo aos períodos anteriores ao mês 
da protocolização do respectivo requerimento. 
§ 4° Qualquer alteração que interfira na percepção do auxílio-saúde deverá 
ser comunicada imediatamente ao subprocurador-Geral de Justiça para 
área técnico-administrativa, incluindo eventual rescisão do contrato com o 
plano ou seguro de assistência à saúde. 
§ 5° A inobservância da determinação contida nos §§ 1° e 4° importará na 
imediata suspensão do auxílio-saúde e ensejará a instauração de proces-
so de ressarcimento ao erário dos valores recebidos indevidamente, caso 
acarrete a perda de algumas das condições de recebimento deste auxílio. 

§ 6° O beneficiário que tiver descontado os valores do pagamento do auxí-
lio-saúde diretamente no seu contracheque fica dispensado da comprova-
ção de que trata o caput deste artigo.”
art. 5° o caput do art. 7° da lei Estadual n° 8.330, de 29 de dezembro de 
2015, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7° O auxílio-saúde será pago de acordo com a faixa etária dos benefi-
ciários, conforme valores estabelecidos em tabela constante de resolução 
do colégio de Procuradores de Justiça, obedecendo aos seguintes limites:”
art. 6° serão acrescidos os incisos i e ii ao art. 7° da lei Estadual n° 
8.330, de 29 de dezembro de 2015, com a seguinte redação:
i - Para os membros, o limite máximo mensal de 10% (dez por cento) do 
respectivo subsídio;
ii - Para servidores, a remuneração do cargo efetivo, respeitado o limite má-
ximo mensal de 10% (dez por cento) do subsídio correspondente ao cargo 
inicial da carreira de membro do Ministério Público do Estado do Pará.
art. 7° fica revogada a tabela constante do anexo único da lei Estadual n° 
8.330, de 29 de dezembro de 2015.
art. 8° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 28 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei N° 9.503, de 28 de MarÇo de 2022
dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos membros e servi-
dores da defensoria Pública do Estado Pará. 
a assEMBlEia lEGislativa do Estado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:
art. 1° fica estabelecida por meio desta lei a revisão geral anual na re-
muneração dos membros e servidores da defensoria Pública do Estado 
do Pará, nos termos do art. 37, X, da constituição federal, com efeitos 
financeiros a partir de 1° de janeiro de 2022, conforme os anexos I e II 
da presente lei.
§1° a revisão de que trata o caput, aplica-se à remuneração:
i - dos defensores Públicos do Estado; 
ii - dos servidores públicos efetivos da defensoria Pública do Estado; 
iii - dos servidores públicos com vínculo exclusivamente comissionado. 
§2° A apuração do índice de revisão considerou a inflação medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), verificada no pe-
ríodo de maio/2019 a abril/2021, no percentual de 9,32% e na inflação 
verificada nos meses de maio/2021 a setembro/2021 e estimada de outu-
bro/2021 a abril/2022, no percentual de 9,27%. 
Art. 2° Os efeitos financeiros da revisão geral do período de maio/2019 a 
abril/2021, de 9,32%, serão implementados no mês de janeiro de 2022. 
Art. 3° Os efeitos financeiros da revisão geral do período de maio/2021 a 
abril de 2022, de 9,27%, serão implementados na forma seguinte: 
i - concessão de 4,64% no mês de junho/2022, aplicado sobre a remu-
neração atualizada com 9,32% concedidos em janeiro/2022, na forma do 
art. 2° desta lei;
ii - concessão de 4,63% no mês de outubro/2022, aplicado sobre a remu-
neração atualizada com 4,64% concedido no mês de junho/2022, na forma 
do inciso i deste artigo. 
Art. 4° Havendo eventual apuração de inflação superior à projetada para os me-
ses de outubro/2021 a abril/2022, na forma do §2° do art. 1° desta lei, será 
objeto de análise e apreciação por ocasião da data base do exercício de 2023. 
art. 5° a revisão geral anual na remuneração de que trata esta lei também 
é aplicável aos cargos de direção e assessoramento superior, bem como 
às Funções Gratificadas de que trata o anexo IV da Lei Estadual n° 8.107, 
de 19 de fevereiro de 2015. 
art. 6° as despesas decorrentes da implantação desta lei, correrão por 
conta das dotações orçamentárias da defensoria Pública do Estado do Pará. 
art. 7° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 28 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei N° 9.504, de 29 de MarÇo de 2022
Institui no calendário oficial de eventos do Estado do Pará, o Dia Estadual 
do representante comercial.
a assEMBlEia lEGislativa do Estado do Pará, estatui e eu sanciono 
a    seguinte lei:
Art. 1° Fica instituído no calendário oficial de eventos do Estado do Pará, o 
dia Estadual do representante comercial, a ser comemorado, anualmente, 
no dia 1° de outubro.
art. 2° o dia Estadual do representante comercial não será considerado 
feriado civil.
art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 29 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei N° 9.505, de 29 de MarÇo de 2022
institui a semana cabana no Estado do Pará.
a assEMBlEia lEGislativa do Estado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:  
art. 1° fica instituída a semana cabana no Estado do Pará, a ser comemo-
rada, anualmente, na semana do dia 06 do mês de janeiro.
Parágrafo único. A Semana Cabana passa a integrar o calendário oficial de 
eventos do Estado do Pará.
art. 2° a semana de que trata esta lei tem como diretrizes e objetivos:
I - fomentar ações educativas, objetivando à conscientização da importân-
cia da cabanagem;
ii - promover seminários, palestras, debates, saraus e outros eventos que 
esclareçam acerca do que fora o movimento da cabanagem.
Art. 3° O Poder Executivo poderá firmar convênios e parcerias com entidades 
sem fins lucrativos e instituições, com fins de implementar as atividades pro-
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postas, com o escopo de efetivar as diretrizes e objetivos propostos nesta lei.
art. 4° Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Palácio do GovErNo, 29 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei N° 9.506, de 29 de MarÇo de 2022
declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, o 
instituto Estela souza.
a assEMBlEia lEGislativa do Estado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:  
art. 1° fica declarado e reconhecido como de utilidade pública para o Es-
tado do Pará, na forma da lei n° 4.321, de 3 de setembro de 1970 e suas 
alterações, o instituto Estela souza, cNPJ n° 19.621.236/0001-73, com 
sede na avenida conselheiro furtado, 3984, Bairro do Guamá, Município 
de Belém, com foro na comarca de sua jurisdição.
Parágrafo único. A inobservância das disposições legais fará cessar, a qual-
quer tempo, a presente utilidade pública.
art. 2° Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Palácio do GovErNo, 29 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei N° 9.507, de 29 de MarÇo de 2022
declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, a 
associação dos Moradores e amigos do distrito industrial (aMadis).
a assEMBlEia lEGislativa do Estado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:  
art. 1° fica declarada e reconhecida como de utilidade pública para o Estado do 
Pará, a “associação dos Moradores e amigos do distrito industrial (aMadis).
Art. 2° Para fins do disposto nesta Lei, o Poder Executivo do Estado do Pará 
procederá aos registros necessários nos  livros próprios do órgão compe-
tente, na forma da lei.
art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 29 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei N° 9.508, de 29 de MarÇo de 2022
declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, o 
instituto de solidariedade e cidadania salésio de oliveira, Município de 
augusto corrêa.
a assEMBlEia lEGislativa do Estado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:  
art. 1° fica declarado e reconhecido como de utilidade pública para o Es-
tado do Pará, o instituto de solidariedade e cidadania salésio de oliveira, 
fundado oficialmente em 02 de janeiro de 2021, pessoa jurídica de direito 
privado, sem fins lucrativos, portador do CNPJ n° 43.231.435/0001-50, 
com sede sito a av. João Batista Monteiro, s/n, Bairro Nazaré, cEP. 68.610-
000, Município de augusto corrêa/Pa.
art. 2° Esta concessão estadual confere ao instituto de solidariedade e cida-
dania salésio de oliveira a obtenção dos benefícios gerados pela legislação 
pertinente, nos programas, ações e serviços prestados pelo Poder Público, 
inclusive, celebração de convênios e parcerias, envolvendo recursos públicos. 
art. 3° os direitos assegurados ao instituto de solidariedade e cidadania 
salésio de oliveira, neste diploma, serão mantidos enquanto perdurarem 
as atividades constantes em seu estatuto social. 
Art. 4° Esta Lei obriga a beneficiada ao fiel cumprimento do que dispõe a 
lei Estadual n° 4.321, de 03 de setembro de 1970, alterada pelas leis n°s. 
5.713, de 07 de janeiro de 1992 e   lei n° 5.823, de 17 de fevereiro de 1994.
art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 29 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei N° 9.509, de 29 de MarÇo de 2022
altera a lei Estadual n° 9.032, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre 
a criação do fundo Esperança, destinado a dar apoio emergencial aos pe-
quenos e microempreendedores, no âmbito do Estado do Pará. 
a assEMBlEia lEGislativa do Estado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei: 
art. 1° a lei Estadual n° 9.032, de 20 de março de 2020, passa a vigorar 
com a seguinte alteração:
“art. 4° ...........................................................................................
................................
II - o valor do empréstimo fica limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais) por empreendedor.”
art. 2° Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo os 
seus efeitos a 26 de fevereiro de 2021.
Palácio do GovErNo, 29 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei N° 9.510, de 29 de MarÇo de 2022
Altera a Lei Estadual n° 8.937, de 02 de dezembro de 2019, para fixar em 
100% (cem por cento) o percentual de Gratificação de Risco de Vida devi-
da a todos os servidores do quadro de pessoal da secretaria de Estado de 
administração Penitenciária (sEaP).
a assEMBlEia lEGislativa do Estado do Pará, estatui e eu sanciono 
a seguinte lei:
art. 1° a lei Estadual n° 8.937, de 02 de dezembro de 2019, passa a vigo-
rar com a seguinte redação:
“Art. 17. A Gratificação de Risco de Vida, criada pela Lei Estadual n° 6.688, 
de 13 de setembro de 2004, é devida a todos os servidores do quadro de 
pessoal da secretaria de Estado de administração Penitenciária (sEaP), em 

razão do risco à integridade física que a natureza do trabalho e o desempe-
nho de suas atividades envolvem, no percentual de 100% (cem por cento) 
sobre o vencimento-base do cargo/função.
......................................................................................................
.................................”
art. 2°  revoga-se o §3° do art. 17 da lei Estadual n° 8.937, de 2019.
art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 1° de janeiro de 2022.
Palácio do GovErNo, 29 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei N° 9.511, de 29 de MarÇo de 2022
cria e acresce quantitativo, altera atribuições e requisitos de cargos no 
Quadro de cargos de Provimento Efetivo integrante do Plano de carreira, 
cargos e salários da Universidade do Estado do Pará (UEPa), de que trata 
a lei Estadual n° 6.839, de 15 de março de 2006.
a assEMBlEia lEGislativa do Estado do Pará, estatui e eu sanciono 
a seguinte lei:
art. 1° ficam criados, no Quadro de cargos de Provimento Efetivo da car-
reira técnico, administrativo e operacional, da Universidade do Estado do 
Pará (UEPa), 92 (noventa e dois) cargos de técnico de Nível superior, nas 
seguintes formações:
i - 10 (dez) em análise de tecnologia da informação e comunicação em 
desenvolvimento de sistemas;
ii - 10 (dez) em análise de tecnologia da informação e comunicação em 
redes de comunicação de dados;
iii - 14 (quatorze) em análise de tecnologia da informação e comunicação 
em suporte computacional;
iv - 01 (um) em arquivologia;
v - 02 (dois) em Bacharelado em secretariado Executivo;
vi - 03 (três) em comunicação social - Jornalismo;
vii - 01 (um) em comunicação social - Mídias digitais;
viii - 01 (um) em comunicação social - Publicidade e Propaganda;
iX - 01 (um) em comunicação social - relações Públicas;
X - 02 (dois) em Desenho Gráfico;
Xi - 02 (dois) em Engenharia ambiental;
Xii - 02 (dois) em Engenharia Elétrica;
Xiii - 02 (dois) em Eventos;
Xiv - 03 (três) em fonoaudiologia;
Xv - 01 (um) em Geologia;
Xvi - 04 (quatro) em Medicina veterinária;
Xvii - 01 (um) em Química;
Xviii - 02 (dois) em relações internacionais; e
XiX - 30 (trinta) em tradução e interpretação - liBras.
art. 2° ficam criados, no Quadro de cargos de Provimento Efetivo da carreira 
técnico, administrativo e operacional, da Universidade do Estado do Pará 
(UEPA), 03 (três) cargos de Nível Médio Profissional de Transcritor em Braille.
art. 3° ficam acrescidos, no quantitativo de cargos do Quadro de cargos de Pro-
vimento Efetivo da carreira docente, da Universidade do Estado do Pará (UEPa):
i - 55 (cinquenta e cinco) cargos de Professor assistente;
ii - 320 (trezentos e vinte) cargos de Professor adjunto; e
iii - 35 (trinta e cinco) cargos de Professor titular.
art. 4° ficam acrescidos, no Quadro de cargos de Provimento Efetivo da 
carreira técnico, administrativo e operacional, da Universidade do Estado 
do Pará (UEPa), 79 (setenta e nove) cargos de técnico de Nível superior, 
nas seguintes formações:
i - 13 (treze) em administração;
ii - 01 (um) em arquitetura;
iii - 08 (oito) em Biblioteconomia;
iv - 01 (um) em Biologia;
v - 07 (sete) em ciências contábeis;
vi - 02 (dois) em Engenharia civil;
vii - 04 (quatro) em Engenharia de Produção;
viii - 01 (um) em Estatística;
iX - 01 (um) em Medicina do trabalho;
X - 02 (dois) em Nutrição;
Xi - 27 (vinte e sete) em Pedagogia;
Xii - 08 (oito) em Psicologia;
Xiii - 02 (dois) em serviço social; e
Xiv - 02 (dois) em terapia ocupacional.
art. 5° ficam acrescidos, no Quadro de cargos de Provimento Efetivo da 
carreira técnico, administrativo e operacional, da Universidade do Estado 
do Pará (UEPa):
i - 250 (duzentos e cinquenta) cargos de Nível Médio de agente administrativo; e
II - 05 (cinco) cargos de Nível Médio de Artífice de Manutenção.
art. 6° ficam acrescidos, no Quadro de cargos de Provimento Efetivo da 
carreira técnico, administrativo e operacional, da Universidade do Estado 
do Pará (UEPa):
I - 04 (quatro) cargos de Nível Médio Profissional de Técnico em Informática; e
II - 04 (quatro) cargos de Nível Médio Profissional de Técnico de Laboratório.
art. 7° os anexos i, ii e iii desta lei, que tratam, respectivamente, do 
Quadro de cargos de Provimento Efetivo da carreira docente, do Qua-
dro de cargos de Provimento Efetivo da carreira técnico, administrativo e 
operacional e das atribuições e requisitos de provimento, passam a substi-
tuir os anexos i, ii e iii, da lei Estadual n° 6.839, de 15 de março de 2006.
art. 8° as despesas resultantes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações 
do orçamento do Estado, destinadas à Universidade do Estado do Pará (UEPa).
art. 9° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 29 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado
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aNeXo i
QUadro de carGos eFetiVos da carreira doceNte

GrUPo ocUPacioNaL carGo cLasse NÍVeL reF. saLariais Qtd.

Grupo ocupacional Magistério superior Professor de Ensino 
superior  

a aUXiliar i ii iii iv 225
B assistENtE i ii iii iv 545
c adJUNto i ii iii iv 520
d titUlar 70

total 1.360

aNeXo ii
QUadro de carGos eFetiVos

carreira tÉcNico, adMiNistratiVo e oPeracioNaL

carGo Qtd.
             NÍVeL sUPerior                                                                             367

aNalista dE sistEMas 02
tÉcNico, com habilitação em:

adMiNistraÇÃo 20
aNálisE dE tic EM dEsENvolviMENto dE sistEMas 10

aNálisE dE tic EM rEdEs dE coMUNicaÇÃo dE dados 10
aNálisE EM tic EM sUPortE coMPUtacioNal 14

arQUitEtUra 02
arQUivoloGia 01
astroNoMia 01

BacHarElado EM sEcrEtariado EXEcUtivo 02
BiBliotEcoNoMia 28

BioloGia 02
ciÊNcias coNtáBEis 10

ciÊNcias EcoNÔMicas 02
ciÊNcias sociais 01

coMUNicaÇÃo social 02
coMUNicaÇÃo social – JorNalisMo 03

coMUNicaÇÃo social – MÍdias diGitais 01
coMUNicaÇÃo social – PUBlicidadE E ProPaGaNda 01

coMUNicaÇÃo social – rElaÇÕEs PÚBlicas 01
dEsENHo Gráfico 02

EdUcaÇÃo artistica 01
EdUcaÇÃo fÍsica 02

ENfErMaGEM 05
ENGENHaria aMBiENtal 02

ENGENHaria civil 04
ENGENHaria dE ProdUÇÃo 05

ENGENHaria ElÉtrica 02
EstatÍstica 02

EvENtos 02
farMácia 02

farMácia BioQUÍMica 04
fÍsica 01

fisiotEraPia 20
foNoaUdioloGia 03

GEoGrafia 01
GEoloGia 01
HistÓria 01

lEtras E artEs 01
MatEMática 01

MEdiciNa cardiolÓGica 03
MEdiciNa citoPatolÓGica 02
MEdiciNa clÍNica GEral 07
MEdiciNa do traBalHo 02

MEdiciNa ENdocriNolÓGica 01
MEdiciNa GiNEcolÓGica E oBstEtra 08

MEdiciNa oftalMolÓGica 02
MEdiciNa otorriNolariNGolÓGica 03

MEdiciNa PEdiátrica 08
MEdiciNa PNEUMolÓGica 02
MEdiciNa vEtEriNária 04

NUtriÇÃo 04
odoNtoloGia 06

PEdaGoGia 70
PsicoloGia 10

QUÍMica 01
QUÍMica iNdUstrial 01
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rElaÇÕEs iNtErNacioNais 02
sErviÇo social 04

tEraPia ocUPacioNal 22
tradUÇÃo E iNtErPrEtaÇÃo - liBras 30

NÍVeL MÉdio ProFissioNaL                                               65
atENdENtE dE coNsUltÓrio dENtário 06

citotÉcNico 03
tÉcNico EM coNtaBilidadE 04
tÉcNico EM ENfErMaGEM 14
tÉcNico EM iNforMática 14
tÉcNico dE laBoratÓrio 21
traNscritor EM BrailE 03

NÍVeL MÉdio                                                                            555
aGENtE adMiNistrativo 530
artÍficE dE MaNUtENÇÃo 25

NÍVeL oPeracioNaL                                                             200
aUXiliar dE laBoratÓrio 52

aUXiliar dE sErviÇos 100
aUXiliar dE sErviÇos dE coMUNicaÇÃo 07

Motorista 41

total 1.187

QUadro de carGo de ProcUrador aUtÁrQUico

carGo Qtd.
ProcUrador aUtárQUico 04

total 04

aNeXo iii
atriBUiÇÕes e reQUisitos dos carGos

cargo: aNaLista de sisteMas
sÍNtese das atriBUiÇÕes
realizar estudos de concepção, análise, projeto, desenvolvimento, construção, implementação, testes de utilização, documentação e treinamento de 
software, sistemas e aplicativos próprios; desenvolver, manter e atualizar programas de informática, de acordo com as normas, padrões e métodos es-
tabelecidos pelo Órgão.
requisitos para Provimento
diploma do curso de graduação de nível superior em ciência da computação, sistema de informações ou tecnologia em Processamento de dados expe-
dido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, com registro no órgão de classe.
cargo: tÉcNico
sÍNtese das atriBUiÇÕes:
atividades de planejamento, organização, execução, acompanhamento, controle e avaliação, em nível especializado e em grau de maior complexidade, 
referente aos planos, programas e projetos da instituição.
sÍNtese das atriBUiÇÕes esPecÍFicas Por ForMaÇÃo:
adMiNistraÇÃo
sÍNtese das atriBUiÇÕes
Realizar atividades de supervisão, programação, coordenação ou execução especializada (em grau de maior complexidade) e de execução qualificada, em grau de 
mediana complexidade, sob supervisão superior, referentes a estudos; realizar análises e projetos inerentes ao campo da administração de pessoal, material, orça-
mento, organização e métodos e comunicações; planejar, organizar e supervisionar os serviços técnicos administrativos, a utilização de recursos humanos, materiais 
e financeiros, relações públicas e outros para assegurar a correta aplicação, produtividade e eficiência dos referidos serviços.
requisitos para Provimento
diploma do curso de graduação de nível superior em administração expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, 
com registro no órgão de classe.
aNÁLise de tecNoLoGia da iNForMaÇÃo e coMUNicaÇÃo eM deseNVoLViMeNto de sisteMas
sÍNtese das atriBUiÇÕes
realizar estudos de concepção, análise, projeto, desenvolvimento, construção, implementação, testes de utilização, documentação e treinamento de software, 
sistemas e aplicativos próprios; desenvolver, manter e atualizar sistemas de informação, de acordo com as normas, padrões e métodos estabelecidos pelo 
órgão, planejar e projetar aquisições de tecnologias de informação.
requisitos para Provimento
diploma de curso de graduação de Nível superior em Bacharelado em ciência da computação, Bacharelado em sistemas de informação, Bacharelado em 
Engenharia da computação, tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas ou tecnologia em Processamento de dados ou tecnologia em redes 
de Computadores, expedido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação, com registro no órgão de classe, quando houver.
aNÁLise de tecNoLoGia da iNForMaÇÃo e coMUNicaÇÃo eM redes de coMUNicaÇÃo de dados
sÍNtese das atriBUiÇÕes
Planejar e coordenar o serviço de manutenção da infraestrutura de equipamentos de informática, software e de redes locais e a distância. Administrar 
data center. Prestar suporte técnico aos clientes internos em sistemas operacionais, redes de computadores e sistemas distribuídos. Gerenciar políticas de 
segurança de informações incluindo o acesso dos usuários, cópias de segurança e outras atividades relativas à segurança de dados. Instalar e configurar 
servidores de acesso, banco de dados, firewall, proxy, de aplicações, de e-mail, de DNS, Bridge’s, VLANs e Roteadores de Borda, servidor de máquina 
virtual e containers. Elaborar, gerenciar e executar projetos de camada física de redes de dados em diferentes tecnologias. Projetar, modelar e implantar 
soluções de software e hardware para redes de computadores. atuar na manutenção de redes, equipamentos e sistemas. Monitorar o funcionamento de 
redes locais e de longa distância, interferindo para a recuperação de falhas de acesso, causadas por hardware ou software. Executar as atividades relati-
vas às políticas e normas internas. atuar na capacitação de usuários. assessorar as atividades de ensino, pesquisa e extensão, nas ações que envolvam 
suporte de informática.
requisitos para Provimento
diploma de curso de graduação de Nível superior em Bacharelado em ciência da computação, Bacharelado em sistemas de informação, Bacharelado em Enge-
nharia da computação, Bacharelado ou tecnologia em telecomunicações, tecnologia em redes de computadores ou tecnologia em Processamento de dados, 
expedido por instituição de Ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, com registro no órgão de classe, quando houver.
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aNÁLise de tecNoLoGia da iNForMaÇÃo e coMUNicaÇÃo eM 
sUPorte coMPUtacioNaL
sÍNtese das atriBUiÇÕes
Realizar a gestão de projetos relacionados à instalação, configuração, im-
plantação e manutenção dos serviços de rede, bancos de dados e ambien-
tes operacionais, monitorando os níveis de qualidade; identificar necessi-
dades da organização e prospectar soluções tecnológicas disponíveis no 
mercado, elaborando e validando especificações técnicas para contratação; 
planejar e acompanhar o processo de contratação de bens e serviços de 
tic, inclusive a fase de execução; estabelecer e monitorar processos, nor-
mas e padrões para a infraestrutura tecnológica, inclusive os relacionados 
à segurança da informação e comunicação. Planejar e executar atividades 
relativas a eventos de videoconferência, web conferência e outras ferra-
mentas de suporte a educação à distância. Estabelecer e assegurar os ní-
veis de qualidade dos serviços de suporte e infraestrutura computacional; 
participar em atividades de consultoria, suporte técnico e capacitação de 
usuários, zelando pela qualidade do atendimento em sua área de atua-
ção; disponibilizar informações de apoio a decisões estratégicas; planejar 
e realizar a gestão e a implementação da governança de ti; elaborar e 
gerenciar ações de contingência dos serviços de tic.
requisitos para Provimento
diploma de curso de graduação de Nível superior em Bacharelado em ciên-
cia da computação, Bacharelado em sistemas de informação, Bacharelado 
em Engenharia da computação, Bacharelado ou tecnologia em telecomu-
nicações, tecnologia em redes de computadores ou tecnologia em Proces-
samento de dados, expedido por instituição de Ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação, com registro no órgão de classe, quando houver.
arQUitetUra
sÍNtese das atriBUiÇÕes
Elaborar planos e projetos associados à arquitetura de instituições de en-
sino superior, em todas as suas etapas, definindo materiais, acabamen-
tos, técnicas, metodologias, analisando dados e informações; fiscalizar e 
executar obras e serviços; desenvolver estudo de viabilidade financeira 
econômica e ambiental.
requisitos para Provimento
diploma de curso de graduação de nível superior em arquitetura expedido 
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, 
com registro no órgão de classe.
arQUiVoLoGia
sÍNtese das atriBUiÇÕes
organizar, avaliar, preservar e restaurar documentos, textos, imagens ou 
dados, registrados em papel ou em mídia digital. disponibilizar informa-
ções que são geradas e acumuladas nas empresas e preservar sua história 
e memória. Saber avaliar a relevância dos documentos e objetos que mani-
pula e domínio para trabalhar com produção documental de diferentes épo-
cas históricas. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
requisitos para Provimento
diploma do curso de graduação de nível superior em arquivologia expedido 
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, 
com registro no órgão de classe, quando houver.
astroNoMia
sÍNtese das atriBUiÇÕes
Realizar pesquisas científicas para prognosticar fenômenos astronômicos; 
obter e tratar dados, disseminar informações por meio de trabalhos, teses, 
publicações e eventos; desenvolver sistemas computacionais, instrumen-
tação científica e gerenciar projetos nas suas áreas.
requisitos para Provimento
diploma do curso de graduação de nível superior de Bacharel em astrono-
mia expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério 
da Educação, com registro no órgão de classe.
BacHareLado eM secretariado eXecUtiVo
sÍNtese das atriBUiÇÕes
realizar atividades de supervisão, programação, coordenação ou execução 
especializada e qualificada de projetos inerentes ao campo da adminis-
tração de pessoal, material, orçamento, organização e métodos, conheci-
mentos protocolares e comunicações. ser agente facilitador na gestão de 
pessoas e nas mudanças. Gerenciar o fluxo de informações, dando suporte 
à integração interna e facilitando o foco nos negócios. Atendimento ao 
usuário interno e externo à instituição, controle de documentos e cor-
respondências, organizar eventos e viagens, elaboração de relatórios e 
apresentações institucionais. Redação de textos profissionais especializa-
dos, inclusive em idioma estrangeiro, capacidade de interpretar e sintetizar 
textos e documentos. domínio das técnicas secretariais para assegurar a 
correta aplicação, produtividade e eficiência dos referidos serviços. Utilizar 
a tecnologia moderna disponível em todos os processos de assessoramen-
to, visando à integração de equipes e resultados almejados. assessorar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão.
requisitos para Provimento
diploma do curso de graduação de nível superior em Bacharelado em se-
cretariado Executivo expedido por instituição de ensino superior reconheci-
da pelo Ministério da Educação, com registro no órgão de classe.
BiBLiotecoNoMia
sÍNtese das atriBUiÇÕes
desenvolver atividades de planejamento, supervisão, coordenação, orien-
tação e execução referentes à pesquisa, estudos e registro bibliográfico de 
documento e informação.
requisitos para Provimento
diploma do curso de graduação de nível superior em Biblioteconomia ex-
pedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação, com registro no órgão de classe.

BioLoGia
sÍNtese das atriBUiÇÕes
Estudar os seres vivos, desenvolver pesquisas na área de biologia, biologia 
molecular, biotecnologia, biologia ambiental e epidemiologia e inventariar 
biodiversidade; organizar coleções biológicas, manejar recursos naturais, 
desenvolver atividades de educação ambiental; realizar diagnósticos bioló-
gicos, moleculares e ambientais, além de realizar análises clínicas, citoló-
gicas, citogênicas e patológicas.
requisitos para Provimento
diploma do curso de graduação de nível superior de Bacharel em Biologia 
expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação, com registro no órgão de classe.
ciÊNcias coNtÁBeis
sÍNtese das atriBUiÇÕes
desenvolver atividades de supervisão, coordenação ou execução relativa 
à administração financeira e patrimonial, contabilidade e auditoria, com-
preendendo análise, registro e perícia contábil de balancetes, balanços e 
demonstrativos contábeis.
requisitos para Provimento
diploma do curso de graduação de nível superior em ciências contábeis 
expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação, com registro no órgão de classe.
ciÊNcias ecoNÔMicas
sÍNtese das atriBUiÇÕes
analisar o ambiente econômico; elaborar e executar projetos de pesquisa 
econômica, de mercado e de viabilidade econômica, entre outros; parti-
cipar do planejamento estratégico e de curto prazo, e avaliar políticas de 
impacto coletivo para o governo, oNGs e outras organizações; gerir pro-
gramas econômico-financeiros.
requisitos para Provimento
diploma do curso de graduação de nível superior em Economia expedido 
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, 
com registro no órgão de classe.
ciÊNcias sociais
sÍNtese das atriBUiÇÕes
realizar estudos e pesquisas sociais, econômicas, políticas e ambientais; 
estudar o patrimônio arqueológico; participar da elaboração, implementa-
ção e avaliação de políticas e de programas públicos; organizar informa-
ções sociais, culturais e políticas; elaborar documentos técnico-científicos.
requisitos para Provimento
Escolaridade: diploma do curso de graduação de nível superior em sociologia ex-
pedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
coMUNicaÇÃo sociaL
sÍNtese das atriBUiÇÕes
Estruturar estratégias de projeto; pesquisar o quadro econômico político, 
social e cultural; analisar mercado; desenvolver propaganda e promoções; 
implantar ações de relações públicas e assessoria de imprensa; vender 
produtos, serviços e conceitos.
requisitos para Provimento
diploma do curso de graduação de nível superior em comunicação social 
expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação, com registro no órgão de classe.
coMUNicaÇÃo sociaL – JorNaLisMo
sÍNtese das atriBUiÇÕes
investigar e divulgar informações por meio dos veículos de comunicação 
(jornais, revistas, rádio, tv, internet), fazer entrevistas e redigir artigos 
com a capacidade de adaptação quanto ao tamanho, a abordagem e a 
linguagem necessária. ter senso crítico, domínio da língua portuguesa, das 
técnicas de redação e softwares de edição de textos e imagens; assessorar 
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
requisitos para Provimento
diploma do curso de graduação de nível superior em comunicação social 
com habilitação em Jornalismo, expedido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação, com registro no órgão de classe.
coMUNicaÇÃo sociaL - MÍdias diGitais
sÍNtese das atriBUiÇÕes
investigar e divulgar informações por meio das mídias sociais, criar campo 
de interação com a comunidade interna e externa à instituição, monitorar 
a imagem institucional em ambiente digital, redigir textos com a capacida-
de de adaptação quanto ao tamanho, abordagem e linguagem necessária; 
assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
requisitos para Provimento
diploma do curso de graduação de nível superior em comunicação social 
com especialização em mídias digitais ou área afim, expedido por insti-
tuição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, com 
registro no órgão de classe.
coMUNicaÇÃo sociaL - PUBLicidade e ProPaGaNda
sÍNtese das atriBUiÇÕes
Planejar e coordenar campanhas publicitárias para diversos tipos de mí-
dias (tv, internet, rádio, impressos) possuindo técnicas de comunicação 
na divulgação de produtos, serviços, ideias e marcas. Gerenciar equipes 
de desenvolvimento de projetos, elaborar roteiros de criação publicitária, 
editar e finalizar, em conjunto atividades de ensino, pesquisa e extensão.
requisitos para Provimento
diploma do curso de graduação de nível superior em comunicação social com 
habilitação em Publicidade e Propaganda, expedido por instituição de ensino su-
perior reconhecida pelo Ministério da Educação, com registro no órgão de classe.
coMUNicaÇÃo sociaL - reLaÇÕes PÚBLicas
sÍNtese das atriBUiÇÕes
Promover e preservar a imagem da instituição perante o público interno ou 
externo. Estruturar estratégias e executar projetos de comunicação, transmi-
tindo valores e ações da organização. Pesquisar o quadro econômico, político, 
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social e cultural, garantir ações de relações públicas e assessorias de impren-
sa. interagir com a comunidade através da organização de atividades promo-
cionais; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
requisitos para Provimento
diploma do curso de graduação de nível superior em comunicação social com 
habilitação em relações Públicas, expedido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação, com registro no órgão de classe.
deseNHo GrÁFico
sÍNtese das atriBUiÇÕes
Planejar, criar e executar programações visuais de jornais, revistas, livros 
e outros materiais impressos, produzir imagens, criar e editar infográficos, 
páginas e portais da internet e animações em meio digital. capacidade de 
equacionar fatores estéticos, simbólicos e técnicos, considerando questões 
socioeconômicas, culturais e ambientais; assessorar nas atividades de en-
sino, pesquisa e extensão.
requisitos para Provimento
diploma do curso de graduação de nível superior em design ou diploma em 
Design Gráfico, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, com registro no órgão de classe, quando houver.
edUcaÇÃo artÍstica
sÍNtese das atriBUiÇÕes
Promover a educação de alunos por intermédio da educação artística; 
planejar cursos, aulas e atividades escolares; avaliar processo de ensino
-aprendizagem e seus resultados; registrar práticas escolares de caráter 
pedagógico; desenvolver atividades de estudo; participar das atividades 
educacionais e comunitárias da escola.
requisitos para Provimento
diploma do curso de graduação de nível superior de licenciatura em Edu-
cação artística expedido por instituição de ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação, com registro no órgão de classe.
edUcaÇÃo FÍsica
sÍNtese das atriBUiÇÕes
realiza atividades de planejamento, coordenação, supervisão; promove dinamiza-
ção; realiza treinamentos específicos e executa atividades físicas e de desporto.
requisitos para Provimento
diploma de conclusão do curso de graduação de licenciatura em Educação 
física fornecido por instituição de ensino superior credenciada pelo MEc, 
com registro no órgão de classe.
eNFerMaGeM
sÍNtese das atriBUiÇÕes
realizar consultas, atividades de supervisão e coordenação de ações bá-
sicas de atenção na promoção, prevenção e recuperação da saúde, nas 
diversas etapas da vida, de crianças, jovens e adultos; acompanhamento 
do crescimento e desenvolvimento infantil; acompanhamento da mulher 
na fase gestacional, parto e puerpério.
requisitos para Provimento
diploma do curso de graduação de nível superior em Enfermagem expedi-
do por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educa-
ção, com registro no órgão de classe.
eNGeNHaria aMBieNtaL
sÍNtese das atriBUiÇÕes
coordenar, orientar e elaborar projetos e a execução especializada de ati-
vidades para redução dos impactos ambientais indesejáveis e dos efeitos 
adversos das atividades produtivas nos meios físicos e biológicos, bem 
como executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas 
no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação; assessorar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão.
requisitos para Provimento
diploma do curso de graduação de nível superior em Engenharia ambiental 
ou sanitária, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, com registro no órgão de classe.
eNGeNHaria ciViL
sÍNtese das atriBUiÇÕes
supervisionar e coordenar equipe de manutenção; executar serviços es-
pecializados de maior complexidade; realizar supervisão superior de es-
truturas referentes a edificações, abastecimentos de água e saneamento; 
executar trabalhos topográficos e geodésicos; realizar estudos de projetos, 
emitindo o respectivo parecer; dirigir e fiscalizar construções e obras com-
plementares; realizar perícias e arbitramentos; realizar vistorias em cons-
truções; realizar inspeções relacionadas com projetos nas diversas áreas 
de engenharia operacional; realizar estudo de viabilidade técnico-econômi-
ca; levantar custos operacionais; elaborar desenhos técnicos.
requisitos para Provimento
diploma de curso de graduação de nível superior em Engenharia civil ex-
pedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação, com registro no órgão de classe. 
eNGeNHaria de ProdUÇÃo
sÍNtese das atriBUiÇÕes
controlar perdas potenciais e reais de processos, produtos e serviços ao iden-
tificar, determinar e analisar causas de perdas, estabelecendo plano de ações 
preventivas e corretivas; desenvolver, testar e supervisionar sistemas, pro-
cessos e métodos industriais; planejar empreendimentos e atividades indus-
triais e coordenar equipes, treinamentos e atividades de trabalho.
requisitos para Provimento
diploma do curso de graduação de nível superior em Engenharia de Produ-
ção expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério 
da Educação, com registro no órgão de classe.
eNGeNHaria eLÉtrica
sÍNtese das atriBUiÇÕes
Planejar e operar sistemas elétricos, projetar e desenvolver equipamentos 
eletrônicos destinados à automação e controle em linhas de produção in-
dustrial, manutenção de equipamentos em hospitais e clínicas, de teleco-

municações e celulares, transmitir e distribuir energia elétrica, desenvolver 
circuitos eletrônicos para aquisição e transmissão de dados; assessorar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão.
requisitos para Provimento
diploma do curso de graduação de nível superior em Engenharia Elétrica, 
expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação, com registro no órgão de classe.
estatÍstica
sÍNtese das atriBUiÇÕes
desenhar amostras; analisar e processar dados; construir instrumentos de 
coletas de dados; criar banco de dados; desenvolver sistemas de codifica-
ção de dados e planejar pesquisas.
requisitos para Provimento
diploma do curso de graduação de nível superior em Estatística expedido 
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, 
com registro no órgão de classe.
eVeNtos
sÍNtese das atriBUiÇÕes
Planejar, organizar e executar eventos oficiais, sociais, esportivos, cultu-
rais, científicos, artísticos, de lazer e outros. Dominar normas de protocolos 
e cerimoniais vigentes na instituição, códigos funcionais e de processos de 
interação dinâmica de todos os agentes de variados aspectos culturais, 
econômicos e sociais da região em que atua. ter consciência crítica acerca 
das orientações éticas, ambientais e legais em toda a sua atuação profis-
sional. assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
requisitos para Provimento
diploma do curso de graduação de nível superior em Eventos, relações Pú-
blicas ou turismo, expedido por instituição de ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação, com registro no órgão de classe, quando houver.
FarMÁcia
sÍNtese das atriBUiÇÕes
Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, 
controle, armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área 
farmacêutica, tais como: medicamentos, alimentos especiais, cosméticos, 
imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos; realizar análises 
clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e bro-
matológicas; participar da elaboração, coordenação e implementação de 
políticas de medicamentos; exercer fiscalização sobre estabelecimentos, 
produtos, serviços e exercício profissional; orientar sobre o uso de pro-
dutos e prestar serviços farmacêuticos; realizar pesquisa sobre efeitos de 
medicamentos e outras substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais 
dos seres humanos e dos animais.
requisitos para Provimento
diploma de conclusão do curso de graduação de nível superior em farmá-
cia fornecido por instituição de ensino superior credenciado pelo MEc, com 
registro em órgão de classe.
FarMÁcia-BioQUÍMica
sÍNtese das atriBUiÇÕes
desenvolver atividades nas áreas dos medicamentos e correlatos (desde 
a pesquisa, passando pelo processo de planejamento, aquisição, manipu-
lação, recebimento, armazenagem, controle de estoque, qualidade, dis-
tribuição, farmacovigilância e de ensaios clínicos programados); realizar 
o controle, avaliação e auditoria, emitindo pareceres sobre matérias de 
interesse da área.
requisitos para Provimento
diploma de conclusão do curso de graduação de nível superior em farmá-
cia (Habilitação em Bioquímica) fornecido por instituição de ensino superior 
credenciado pelo MEC, com registro em órgão de classe.
FÍsica
sÍNtese das atriBUiÇÕes
desenvolve princípios, conceitos e métodos da física em atividades espe-
cíficas; aplica técnicas de radiação ionizantes e não-ionizantes em ciên-
cias da vida, radiação na agricultura e conservação de alimentos, podendo 
operar reatores nucleares e equipamentos emissores de radiação, além de 
desenvolver fontes alternativas de energia, sistema eletrônicos, ópticos, de 
telecomunicações e outros sistemas físicos; realiza medidas de grandeza 
física; desenvolve programas e rotinas computacionais e elabora documen-
tação técnica e científica.
requisitos para Provimento
diploma de conclusão do curso de Bacharel em física fornecido por instituição 
de ensino superior credenciado pelo MEC, com registro em órgão de classe.
FisioteraPia
sÍNtese das atriBUiÇÕes
Avaliar a necessidade da atuação fisioterápica; selecionar pacientes ap-
tos a receber o tratamento fisioterapêutico; traçar, supervisionar e avaliar 
planos de tratamentos que envolvam assistência respiratória e postural; 
monitorar o uso de medicamentos; avaliar ritmo cardíaco; prestar assis-
tência a pacientes sem condições de ambulação; discutir com a equipe 
multiprofissional as estratégias de mudança de procedimentos, oxigenio-
terapia; avaliar e intervir na mecânica ventilatória; acompanhar e orientar 
cuidadores ou monitores na execução de procedimentos que melhorem a 
mecânica ventilatória de pacientes imobilizados; atender pacientes e clien-
tes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas, utilizando pro-
tocolos e procedimentos específicos de fisioterapia; realizar diagnósticos 
específicos; analisar condições dos pacientes e clientes; orientar pacientes, 
clientes, familiares, cuidadores e responsáveis; desenvolver programas de 
prevenção, de promoção da saúde e de qualidade de vida; executar outras 
atividades que sejam inerentes à formação profissional.
requisitos para Provimento
diploma do curso de graduação de nível superior em fisioterapia expedido 
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, 
com registro no órgão de classe.
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FoNoaUdioLoGia
sÍNtese das atriBUiÇÕes
fazer atendimentos para prevenção, habilitação e reabilitação, eleger proce-
dimentos terapêuticos, utilizando protocolos e procedimentos específicos de 
fonoaudiologia; tratar alterações da fala, de linguagem oral e escrita; desen-
volver cognição, efetuar avaliação e diagnóstico fonoaudiológico; prescrever 
atividades, indicar e adaptar tecnologia assistiva, orientar pacientes e familia-
res; desenvolver programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de 
vida. assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
requisitos para Provimento
diploma do curso de graduação de nível superior em fonoaudiologia, ex-
pedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação, com registro no órgão de classe, quando houver.
GeoGraFia
sÍNtese das atriBUiÇÕes
Estudar a organização espacial por meio da interpretação e da interação 
dos aspectos físicos e humanos; regionalizar o território em escalas que 
variam do local ao global; avaliar os processos de produção do espaço, 
subsidiando o ordenamento territorial; participar do planejamento regio-
nal, urbano, rural e ambiental, e da formulação de políticas de gestão do 
território; proceder a estudos necessários ao estabelecimento de bases 
territoriais; emitir laudos e pareceres técnicos; vistoriar áreas em estudo, 
estudar a pressão antrópica e diagnosticar impactos e tendências; propor 
programas e projetos educativos, proporcionando a integração discente/
comunidade com os serviços oferecidos pela instituição.
requisitos para Provimento
Diploma do curso de graduação de nível superior de Bacharel em Geografia 
expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação, com registro no órgão de classe.
GeoLoGia
sÍNtese das atriBUiÇÕes
Elaborar e executar projetos de pesquisa quanto à composição química da 
terra e sua evolução, dando ênfase no estudo de rochas e minerais. avaliar 
políticas de impactos geológicos e geotécnicos, manejar recursos naturais, 
desenvolver atividades de educação ambiental e realizar diagnósticos em 
áreas degradadas pela mineração; assessorar nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.
requisitos para Provimento
diploma do curso de graduação de nível superior em Geologia, expedido 
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, 
com registro no órgão de classe.
HistÓria
sÍNtese das atriBUiÇÕes
Participar de processos de ensino-aprendizagem, seleção e avaliação; as-
sessorar e acompanhar projetos de pesquisa; prestar assessoria técnico-
científica; acompanhar e orientar discente e a comunidade atendida no 
Órgão; participar de programas e projetos educativos. 
requisitos para Provimento
Diploma do curso de graduação de nível superior de Bacharel em História 
expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação, com registro no órgão de classe.
Letras e artes
sÍNtese das atriBUiÇÕes
assessorar a elaboração de projetos institucionais; participar de programas 
de qualificação profissional; redigir e revisar, em conformidade com a nor-
ma culta da língua portuguesa, documentos oficiais; organizar e divulgar a 
produção do conhecimento científico na área. 
requisitos para Provimento
Escolaridade: diploma do curso de graduação de nível superior em licen-
ciatura Plena em letras, com habilitação em língua Portuguesa, expedido 
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
Habilitação Profissional: registro no órgão de classe.
MateMÁtica
sÍNtese das atriBUiÇÕes
Elaborar modelos matemáticos e lógicos, identificando problemas e situ-
ações de interesse, selecionando métodos e técnicas, criando métodos, 
descrevendo modelos em linguagem matemática, processando simulações 
computacionais, validando, documentando, implementando e refinando 
modelos; tratar dados e informações; desenvolver produtos e sistemas; 
executar auditoria atuarial.
requisitos para Provimento
diploma do curso de graduação de nível superior de Bacharelado em Mate-
mática expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Minis-
tério da Educação, com registro no órgão de classe.
MediciNa cardioLÓGica
sÍNtese das atriBUiÇÕes
diagnosticar e tratar agravos congênitos ou adquiridos relativos à função 
cardiovascular.
requisitos para Provimento
diploma de conclusão do curso de graduação de nível superior em Medicina 
fornecido por instituição superior de ensino credenciada pelo MEc, com 
residência Médica na especialidade e título de Especialista conferido pela 
Sociedade Específica/AMB e registro no órgão de classe.
MediciNa citoPatoLÓGica
sÍNtese das atriBUiÇÕes
Interpretar lâminas provenientes de líquidos corporais, punções aspirativas 
por agulha fina (células esfoliadas); emitir laudo citopatológico; orientar e 
supervisionar citotecnologistas.
requisitos para Provimento
diploma do curso de graduação de nível superior em Medicina expedido 
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, 
com residência Médica na especialidade e título de Especialista conferido 
pela Sociedade Específica/AMB, com registro no órgão de classe.

MediciNa cLÍNica GeraL
sÍNtese das atriBUiÇÕes
realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes e clientes de 
demanda espontânea e de programas de atenção à saúde; implementar 
ações para promoção da saúde; coordenar programas e serviços de saúde; 
efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e 
difundir conhecimentos da área de medicina.
requisitos para Provimento
diploma de conclusão do curso de graduação de nível superior em Medicina 
expedido por instituição de ensino superior credenciada pelo MEc e regis-
tro no órgão de classe.
MediciNa do traBaLHo
sÍNtese das atriBUiÇÕes
Realizar exames médicos ocupacionais; identificar situações de risco; de-
senvolver ações de promoção, prevenção e controle de doenças ocupacio-
nais e de acidente de trabalho.
requisitos para Provimento
diploma do curso de graduação de nível superior em Medicina expedido 
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, 
com residência Médica na especialidade e título de Especialista conferido 
pela Sociedade Específica/AMB, com registro no órgão de classe.
MediciNa eNdocriNoLÓGica
sÍNtese das atriBUiÇÕes
Diagnosticar e tratar alterações endócrinas, metabólicas e nutricionais.
requisitos para Provimento
diploma do curso de graduação de nível superior em Medicina expedido 
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, 
com residência Médica na especialidade e título de Especialista conferido 
pela Sociedade Específica/AMB, com registro no órgão de classe.
MediciNa GiNecoLÓGica e oBstetra
sÍNtese das atriBUiÇÕes
diagnosticar e tratar com procedimentos clínicos e cirúrgicos os agravos 
que acometem o aparelho genital feminino e acompanhar a mulher na fase 
gestacional, parto e puerpério.
requisitos para Provimento
diploma do curso de graduação de nível superior em Medicina expedido 
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, 
com residência Médica na especialidade e título de Especialista conferido 
pela Sociedade Específica/AMB, com registro no órgão de classe.
MediciNa oFtaLMoLÓGica
sÍNtese das atriBUiÇÕes
Identificar, quantificar e qualificar as anomalias da visão e da motilidade 
ocular; realizar procedimentos para recuperação ou reabilitação motora e 
funcional do órgão da visão.
requisitos para Provimento
diploma do curso de graduação de nível superior em Medicina expedido 
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, 
com residência Médica na especialidade e título de Especialista conferido 
pela Sociedade Específica/AMB, com registro no órgão de classe.
MediciNa otorriNoLariNGoLÓGica
sÍNtese das atriBUiÇÕes
diagnosticar e tratar as afecções do ouvido, nariz, seios da face e garganta 
através de procedimentos clínicos e/ou cirúrgicos.
requisitos para Provimento
diploma do curso de graduação de nível superior em Medicina expedido 
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, 
com residência Médica na especialidade e título de Especialista conferido 
pela Sociedade Específica/AMB, com registro no órgão de classe.
MediciNa PediÁtrica
sÍNtese das atriBUiÇÕes
Realizar exame geral na criança; identificar estruturas alteradas ou de-
sordens funcionais e realizar tratamento dos agravos; realizar educação 
sanitária e orientar as medidas de proteção à saúde.
requisitos para Provimento
diploma do curso de graduação de nível superior em Medicina expedido 
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, 
com residência Médica na especialidade e título de Especialista conferido 
pela Sociedade Específica/AMB, com registro no órgão de classe.
MediciNa PNeUMoLÓGica
sÍNtese das atriBUiÇÕes
Estudar o mecanismo de funcionamento da respiração e da estrutura dos 
pulmões; diagnosticar e tratar doenças pulmonares e respiratórias.
requisitos para Provimento
diploma do curso de graduação de nível superior em Medicina expedido 
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, 
com residência Médica na especialidade e título de Especialista conferido 
pela Sociedade Específica/AMB, com registro no órgão de classe.
MediciNa VeteriNÁria
sÍNtese das atriBUiÇÕes
Praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades, con-
tribuir para o bem-estar animal, promover saúde pública, exercer defesa 
sanitária animal, desenvolver atividades de pesquisa e extensão, atuar nas 
produções industrial e tecnológica e no controle de qualidade de produtos. 
fomentar produção animal; atuar nas áreas de biotecnologia e de pre-
servação ambiental; elaborar laudos, pareceres e atestados; assessorar 
a elaboração de legislação pertinente, desenvolver campanhas educativas 
quanto à proteção animal e outras atividades correlatas. assessorar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão.
requisitos para Provimento
diploma do curso de graduação de nível superior em Medicina veterinária, 
expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação, com registro no órgão de classe.
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NUtriÇÃo
sÍNtese das atriBUiÇÕes
Realizar consultas, organizar e coordenar grupos específicos, orientação nu-
tricional, alimentação e dietética, desenvolvendo campanhas educativas e 
outras atividades correlatas, a fim de contribuir para criação de hábitos e 
regimes alimentares adequados à melhoria da saúde e da qualidade de vida.  
requisitos para Provimento
diploma do curso de graduação de nível superior em Nutrição expedido 
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, 
com registro no órgão de classe.
odoNtoLoGia
sÍNtese das atriBUiÇÕes
Atender e orientar pacientes e executar tratamento odontológico, reali-
zando, entre outras atividades, radiografias e ajuste oclusal, aplicação de 
anestesia, extração de dentes, tratamento de doenças gengivais, canais, 
cirurgia bucomaxilofaciais, implantes, tratamentos estéticos e de reabilita-
ção oral, confecção de prótese oral e extra-oral; diagnosticar e avaliar pa-
cientes e planejar tratamento; realizar auditorias e perícias odontológicas, 
administrar local e condições de trabalho, adotando medidas de precaução 
universal de biossegurança; desenvolver pesquisas na prática odontológica 
e integrar comissões de normatização do exercício da profissão.
requisitos para Provimento
diploma de conclusão do curso de nível superior em odontologia fornecido por 
instituição superior de ensino credenciada pelo MEC e registro no órgão de classe.
PedaGoGia
sÍNtese das atriBUiÇÕes
assessorar as coordenações na atualização e reestruturação dos projetos 
pedagógicos dos cursos; orientar quanto ao desenvolvimento do programa 
de monitoria; sugerir e discutir propostas que promovam o exercício de 
um ensino dinâmico e articulado; assessorar o processo de avaliação do 
desempenho docente; orientar na elaboração dos planos de ensino; as-
sessorar na elaboração do Plano individual de trabalho (Pit); orientar nos 
processos de avaliação da aprendizagem; orientar sobre a vida acadêmica 
no âmbito da UEPA;  mediar o relacionamento professor-aluno; sugerir a 
promoção de eventos científicos que favoreçam a construção do  conhe-
cimento;  emitir  parecer  em  assuntos  de sua  competência;  compor 
comissões e/ou grupos de trabalho observando seu campo de competên-
cia; assessorar no planejamento, execução e avaliação das ações inerentes 
aos cursos de graduação e assessorar  concursos e processos seletivos; 
elaborar e estruturar programas de capacitação e qualificação profissional.
requisitos para Provimento
diploma do curso de graduação de nível superior em Pedagogia expedido 
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, 
com registro no órgão de classe.
PsicoLoGia
sÍNtese das atriBUiÇÕes
Realizar pesquisa, diagnóstico e intervenção preventiva ou corretiva em 
grupos e individualmente; colaborar com o corpo docente e técnico na 
elaboração, implantação, avaliação e reformulação de currículos, de proje-
tos pedagógicos, de políticas educacionais e no desenvolvimento de novos 
procedimentos educacionais; atuar em atividades relacionadas à análise e 
desenvolvimento organizacional e desenvolvimento de equipes; participar 
de programas e/ou atividades voltadas para a saúde do trabalhador; reali-
zar trabalhos em equipe interdisciplinar.
requisitos para Provimento
diploma do curso de graduação de nível superior em Psicologia expedido 
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, 
com registro no órgão de classe.
QUÍMica
sÍNtese das atriBUiÇÕes
Preparar e desenvolver recursos didáticos e instrucionais relativos à prática 
de ensino, pesquisa e extensão; utilizar a experimentação em química como 
recurso de ensino e aprendizagem; trabalhar na implantação e assessoria de 
laboratórios técnico-científicos; interpretar manuais, elaborar documentação 
técnica rotineira e de registros legais. Ministrar programas de ações educati-
vas e assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
requisitos para Provimento
diploma do curso de graduação de nível superior em Química ou ciências 
Naturais com habilitação em Química, expedido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação, com registro no órgão 
de classe, quando houver.
QUÍMica iNdUstriaL
sÍNtese das atriBUiÇÕes
Analisar hidrocarbonetos em cromatografia gasosa; analisar metais em 
espectrofotômetro com emissão de plasma; analisar BtEX em água e sedi-
mentos; realizar ensaios, análises químicas e físico-químicas, selecionando 
metodologias, materiais, reagentes de análise e critérios de amostragem, 
homogeneizando, dimensionando e solubilizando amostras; desenvolver 
metodologias analíticas; interpretar dados químicos; monitorar impacto 
ambiental de substâncias; supervisionar procedimentos químicos.  
 requisitos para Provimento
diploma do curso de graduação de nível superior em Química industrial 
expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação, com registro no órgão de classe.
reLaÇÕes iNterNacioNais
sÍNtese das atriBUiÇÕes
operar, programar e atualizar sistemas de informações comerciais que pro-
porcionem maiores rentabilidades. facilidade com as línguas estrangeiras e 
domínio do Português. analisar e conduzir as relações entre povos, nações 
e empresas, com a capacidade de promover o entendimento para facilitar 
acordos políticos, militares, econômicos e culturais; assessorar nas ativida-
des de ensino, pesquisa e extensão.
requisitos para Provimento

diploma do curso de graduação de nível superior em relações internacio-
nais, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministé-
rio da Educação, com registro no órgão de classe, quando houver.
serViÇo sociaL
sÍNtese das atriBUiÇÕes
coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, 
planos e projetos; realizar visitas técnicas e vistorias, emitindo pareceres; 
elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que 
sejam do âmbito de sua atuação; planejar, organizar e administrar benefí-
cios sociais; prestar orientação.
requisitos para Provimento
diploma do curso de graduação de nível superior em serviço social ex-
pedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação, com registro no órgão de classe.
teraPia ocUPacioNaL
sÍNtese das atriBUiÇÕes
atender pacientes e clientes para a prevenção, habilitação e reabilitação 
de pessoas, utilizando protocolos e procedimentos específicos de tera-
pia ocupacional; habilitar pacientes e clientes; realizar diagnósticos es-
pecíficos; analisar condições dos pacientes e clientes; orientar pacientes, 
clientes, familiares, cuidadores e responsáveis; desenvolver programas de 
prevenção, promoção da saúde e de qualidade de vida; atuar metodolo-
gias holísticas; atuar em unidade de acolhimento; avaliar as necessidades 
de terapia ocupacional; usar procedimentos e técnicas específicas de sua 
função; atuar como elemento terapêutico e de inclusão social; orientar e 
coordenar o pessoal sob sua supervisão; atuar com os demais profissio-
nais da equipe, pacientes e familiares; avaliar, com propriedade, os casos; 
consultar clientes e realizar diagnósticos; realizar atendimento individual e 
familiar; realizar atendimento de grupos terapêuticos, oficinas terapêuticas 
e consultoria; ser facilitador no processo de capacitação dos profissionais; 
promover e organizar atividades culturais, de lazer e oficinas terapêuticas.
requisitos para Provimento
diploma do curso de graduação de nível superior em terapia ocupacional 
expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação, com registro no órgão de classe.
tradUÇÃo e iNterPretaÇÃo – LiBras
sÍNtese das atriBUiÇÕes
realizar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e 
surdos-cegos, surdos-cegos e ouvintes, por meio da língua Brasileira de 
sinais (liBras) para a língua oral e vice-versa. sendo capaz de atuar como 
tradutor e intérprete em eventos e reuniões, segundo suas competências 
profissionais; traduzir, na forma escrita e/ou oral, textos e imagens de 
qualquer natureza, de um idioma para outro, considerando as variáveis 
culturais, bem como os aspectos terminológicos e estilísticos, tendo em 
vista um público-alvo específico. Interpretar oralmente e/ou na língua de 
sinais, de forma simultânea ou consecutiva, de um idioma para outro, dis-
cursos, debates, textos, formas de comunicação eletrônica, respeitando 
o respectivo contexto e as características culturais das partes. tratar das 
características e do desenvolvimento de uma cultura, representados por 
sua linguagem; fazer a crítica dos textos; assessorar nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão.
requisitos para Provimento
diploma de curso de graduação de nível superior expedido por instituição 
de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, com registro 
no órgão de classe, quando houver, acrescido de habilitação e de certifica-
do de proficiência em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS.
cargo: ateNdeNte de coNsULtÓrio deNtÁrio
sÍNtese das atriBUiÇÕes
Auxiliar o odontólogo na execução do tratamento odontológico, preparar 
material e operar o equipamento de esterilização.
requisitos para Provimento
Certificado de conclusão do curso de nível médio expedido por instituição 
pública ou particular de ensino reconhecida por órgão oficial.
cargo: citotÉcNico
sÍNtese das atriBUiÇÕes
Encaminhar os casos normais ao controle de qualidade e os casos anormais 
ao médico citopatologista para o diagnóstico definitivo; preparar as solu-
ções e reagentes necessários para a coloração de papanicolau e participar 
da adequada rotulação e arquivamento; manter em adequadas condições 
de uso os equipamentos e instrumentais e demais atividades diárias; cum-
prir normas e procedimentos administrativos, assim como obedecer às re-
gras e medidas de segurança do laboratório; realizar levantamento estatís-
tico e fazer o registro de dados necessários para monitorar a avaliação das 
atividades; cumprir os princípios de ética e responsabilidades no seu cam-
po técnico; receber as amostras para processamento técnico e diagnóstico 
e rejeitar aquelas que não preenchem os requisitos técnicos; registrar as 
amostras de acordo com as normas estabelecidas e marcar adequadamen-
te cada uma para estudo; identificar os componentes celulares normais, 
a flora normal e patológica, os componentes inflamatórios, regenerativos, 
pré-neplasitórios, neoplásicos e de outras naturezas; selecionar e marcar 
adequadamente, nos esfregaços, os campos mais representativos do pro-
cesso patológico existente.
requisitos para Provimento
Certificado de conclusão do curso de nível médio expedido por instituição 
pública ou particular de ensino, com o curso de técnico em Patologia clínica e 
habilitação em Técnico em Citopatologia, reconhecida por órgão oficial.
cargo: tÉcNico eM coNtaBiLidade
sÍNtese das atriBUiÇÕes
Organizar documentos e efetuar sua classificação contábil; gerar lança-
mentos contábeis; auxiliar na apuração dos impostos, conciliar contas e 
preenchimentos de guias de recolhimento e de solicitações junto a órgãos 
do governo; realizar o arquivo de documentos.
requisitos para Provimento
Certificado de conclusão do curso de Técnico de Contabilidade expedido 
por instituição pública ou particular de ensino reconhecida por órgão oficial.
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cargo: tÉcNico eM eNFerMaGeM
sÍNtese das atriBUiÇÕes
Prestar cuidados aos doentes conforme estabelecido; administrar a me-
dicação prescrita, fazer curativos simples e controlar os sinais vitais do 
paciente; executar tratamentos diversos, tais como: lavagens, sondagens, 
aspirações, nebulizações, entre outros; colher material para exame de la-
boratório; auxiliar o médico durante a realização de exames e tratamen-
to; operar o equipamento de esterilização; fazer as anotações devidas no 
prontuário do doente; auxiliar nas intervenções cirúrgicas; retirar, lavar, 
secar e lubrificar todo o material cirúrgico; dispor os instrumentos cirúrgi-
cos sobre a mesa apropriada; conferir o material cirúrgico.
requisitos para Provimento
Certificado de conclusão do curso de nível médio (antigo segundo grau), 
acrescido de curso de técnico de Enfermagem, expedido por instituição 
pública ou particular de ensino reconhecida por órgão oficial, com registro 
em conselho de classe.
cargo: tÉcNico eM iNForMÁtica
sÍNtese das atriBUiÇÕes
Efetuar análise qualitativa dos documentos a serem digitados; devolver 
documentos com informações insuficientes às especificações do programa 
de entrada de dados; preparar os documentos a serem digitados; selecio-
nar os disquetes necessários à  execução  das  tarefas,  a fim de incluir e 
alterar diversos dados através da digitação; gravar as informações digita-
das nos respectivos arquivos, em disquete ou winchester, para posterior 
processamento das informações e impressão dos relatórios; efetuar back 
up de todos os arquivos ao término de cada processamento para efeito de 
segurança; acompanhar ou executar a instalação dos equipamentos, bem 
como chamar o técnico quando o equipamento necessitar de manutenção 
corretiva e preventiva; arquivar os disquetes, controlando sua utilização, 
classificando-os de acordo com os critérios apropriados; executar ativida-
des relativas à guarda, conservação, segurança e controle de áreas mag-
néticas, manuais e/ou documentos.
requisitos para Provimento
Certificado de conclusão do curso de nível médio (antigo segundo grau), 
acrescido de curso de técnico de informática, expedido por instituição pú-
blica ou particular de ensino reconhecida por órgão oficial.
cargo: tÉcNico de LaBoratÓrio
sÍNtese das atriBUiÇÕes
realizar coleta de amostras para exames de sangue, secreções, linfa; rea-
lizar, sob supervisão do Bioquímico, exames de patologia clínica, pesquisa 
de anticorpos irregulares, prova de compatibilidade, prova reversa, teste 
de antiglobulina direta, pesquisa de antígeno dU fraco, controle de quali-
dade dos reagentes e exames; supervisionar a esterilização do laboratório; 
atuar na captação de doadores de sangue; realizar análise físico-química e 
microbiológica da água em geral; auxiliar nas aulas práticas de laboratório; 
participar de reuniões administrativas/docentes.
requisitos para Provimento
Certificado de conclusão do curso de nível médio, acrescido de curso de 
Técnico de Laboratório, expedido por instituição pública ou particular de 
ensino reconhecida por órgão oficial, com registro em conselho de classe.
cargo: traNscritor eM BraiLLe
sÍNtese das atriBUiÇÕes
Revisar textos escritos no sistema Braille, utilizar corretamente os códigos 
de notações de matemática, física, química, demais ciências; ler textos 
transcritos em português ou em língua estrangeira, assessorar nas ativida-
des de ensino, pesquisa e extensão.
requisitos para Provimento
diploma de ensino médio completo acrescido de habilitação no sistema 
braille, expedidos por órgãos oficiais e reconhecidos pelo Ministério da 
Educação ou por entidades representativas dos deficientes visuais, ou que 
tenha exercido o ofício por pelo menos três anos com a devida compro-
vação de conhecimento das normas técnicas de, ao menos, um programa 
de computador de transcrição de textos em braille e de manuseio de im-
pressora braille.
cargo: aGeNte adMiNistratiVo
sÍNtese das atriBUiÇÕes
apoiar administrativa e tecnicamente a autoridade hierárquica superior, 
envolvendo a execução, sob supervisão e orientação direta, administrativa, 
técnica e frequente, de trabalhos em que se apliquem leis, regulamen-
tos e normas referentes à administração geral e específica, bem como de 
trabalhos que envolvam a aplicação das técnicas de pessoal, orçamento, 
organização, métodos, material, classificação, codificação, catalogação e 
arquivamento e digitação de documentos em geral, mediante supervisão e 
coordenação de papéis e documentos e sua conversão; atender ao público 
em questões ligadas às unidades burocráticas.
requisitos para Provimento
Certificado de conclusão do curso de nível médio (antigo segundo grau) 
expedido por instituição pública ou particular de ensino reconhecida por 
órgão oficial.
carGo: artÍFice de MaNUteNÇÃo
sÍNtese das atriBUiÇÕes
realizar a manutenção de instalações elétricas e hidráulicas, e aparelhos; 
instalar aparelhos hidrossanitários; efetuar serviços de carpintaria, marce-
naria e pintura em prédios; trabalhar com solda elétrica.
requisitos para Provimento
Certificado de conclusão do curso de nível médio expedido por instituição 
de ensino devidamente reconhecida pelo órgão competente.
cargo: aUXiLiar de LaBoratÓrio
sÍNtese das atriBUiÇÕes
Auxiliar o técnico de laboratório em suas atividades; auxiliar em experiên-
cias realizadas em aulas práticas; lavar taças, pepitas, lâminas, seringas, 
etc., utilizando material adequado e conservando em estufas; selecionar e 

distribuir peças anatômicas durante as aulas práticas; preparar soluções 
salinas, alcalinas, ácidas e outras; preparar esqueleto humano para utiliza-
ção em aulas práticas; manter sob controle a entrada e saída de cadáveres 
do frigorífico; efetuar exames de fezes e urina; limpar e preservar o equi-
pamento e material utilizado.
requisitos para Provimento
Certificado de conclusão do curso de nível fundamental expedido por insti-
tuição pública ou particular de ensino reconhecida por órgão oficial.
cargo: aUXiLiar de serViÇos
sÍNtese das atriBUiÇÕes
Desenvolver atividades de vigilância de prédios, bem como fiscalização 
e orientação à entrada e saída de pessoas nos prédios da Universidade; 
zelar pela limpeza, conservação e manutenção das instalações internas e 
externas, mobiliários e equipamentos; desenvolver atividades gerais em 
almoxarifados; auxiliar o embarque e desembarque de volumes.
requisitos para Provimento
Certificado de conclusão do curso de nível fundamental expedido por insti-
tuição de ensino devidamente reconhecida pelo órgão competente.
cargo: aUXiLiar de serViÇos de coMUNicaÇÃo
sÍNtese das atriBUiÇÕes
operar equipamentos, atender, transferir, cadastrar e completar chamadas 
telefônicas locais, nacionais e internacionais, comunicando-se formalmen-
te; auxiliar, fornecendo informações e prestando serviços gerais.
requisitos para Provimento
Certificado de conclusão do curso de nível fundamental (antigo primeiro 
grau) expedido por instituição de ensino devidamente reconhecida pelo 
órgão competente.
cargo: Motorista
sÍNtese das atriBUiÇÕes
dirigir e manobrar veículos e transportar pessoas, cargas ou valores; realizar 
verificações e manutenções básicas do veículo e utilizar equipamentos e dis-
positivos especiais, tais como sinalização sonora e luminosa; trabalhar segun-
do normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.
requisitos para Provimento
Certificado de conclusão do curso de nível fundamental expedido por ins-
tituição de ensino devidamente reconhecida por órgão oficial e Carteira 
Nacional de Habilitação (cNH) categoria “c”, “d” ou “E”.
cargo: ProcUrador aUtÁrQUico
sÍNtese das atriBUiÇÕes
representar e defender, em juízo ou fora dele, os interesses do Órgão; 
elaborar e examinar minutas de contratos, convênios, acordos e outros 
instrumentos de natureza jurídica de interesse do Órgão, manifestando-se 
sobre a observância da legalidade dos preceitos administrativos e jurídi-
cos; emitir parecer em processos administrativos e responder a consultas 
sobre matérias jurídicas de interesse do Órgão; elaborar informações em 
mandado de segurança em que o titular do Órgão figure como autoridade 
coatora e preparar as ações; prestar consultoria e assessoramento jurídico 
às unidades do Órgão, analisando e emitindo parecer sobre as matérias, 
quando necessário.
requisitos para Provimento
diploma do curso de graduação de nível superior em direito expedido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, 
com registro no órgão de classe.

Lei N° 9.512, de 29 de MarÇo de 2022
denomina o terminal Hidroviário de santarém como “terminal Hidroviário 
de santarém Joaquim da costa Pereira”.
a assEMBlEia lEGislativa do Estado do Pará, estatui e eu sanciono 
a seguinte lei:
art. 1° fica denominado o terminal Hidroviário de santarém como “termi-
nal Hidroviário de santarém Joaquim da costa Pereira”.
art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 29 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei N° 9.513, de 29 de MarÇo de 2022
altera dispositivo da lei n° 8.899, de 27 de setembro de 2019.
a assEMBlEia lEGislativa do Estado do Pará estatui e eu sanciono 
a seguinte lei:
art. 1° o art. 2° da lei n° 8.899, de 27 de setembro de 2019, passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“art. 2° os valores descritos no anexo Único referido no § 2° do art. 1° 
poderão ser remanejados entre as áreas do Programa a que se destina esta 
operação de crédito, até o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) do 
valor total desta, condicionado à existência de saldo proveniente de proje-
tos excluídos e/ou ajustados nos seus valores.”
art. 2°   Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 29 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei N° 9.514, de 29 de MarÇo de 2022
denomina de Polo de formação Bombeiro Militar 2° sGt BM Paulo ronaldo 
Batista, o Polo de formação do 5° Grupamento Bombeiro Militar (5° GMB), 
localizado no Município de Marabá.
a assEMBlEia lEGislativa do Estado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:  
art. 1° fica denominado de Polo de formação Bombeiro Militar 2° sGt BM 
Paulo ronaldo Batista, o Polo de formação do 5° Grupamento Bombeiro 
Militar (5° GBM), localizado no Município de Marabá/Pa.
art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 29 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado
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Lei N° 9.515, de 29 de MarÇo de 2022
Estabelece o programa denominado “Mulher Empreendedora cidadã 
(MEc)”, compreendido por medidas de incentivo e apoio ao empreendedo-
rismo feminino de micro e pequeno portes no Estado do Pará.
a assEMBlEia lEGislativa do Estado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:  
art. 1° fica estabelecido o programa denominado “Mulher Empreendedora 
cidadã (MEc)”, compreendido por medidas de incentivo e apoio ao empre-
endedorismo feminino de micro e pequeno portes no Estado do Pará.
art. 2° as medidas do programa ora instituído serão voltadas a promover, 
dentre outros fi ns, o acesso facilitado de empreendedoras a linhas de crédito, 
educação fi nanceira, assistência técnica e sistema diferenciado de garantias.
§ 1° Com a fi nalidade de implementar as medidas mencionadas no caput, 
poderão ser formadas parcerias com entidades públicas das esferas esta-
dual, municipal e federal, além do setor privado para a realização, dentre 
outras, das seguintes ações:
I - disponibilização de recursos, inclusive linhas de crédito específi cas que 
tenham vantagens competitivas em favor do empreendedorismo feminino, 
sem prejuízo das diretrizes da política de aplicação de recursos, estabele-
cida na Lei de Diretrizes Orçamentárias em cada exercício fi nanceiro para 
programas de incentivo ao empreendedorismo feminino e desde que haja 
previsão prévia e específi ca lastreadas nas respectivas dotações fi nancei-
ras competentes;
ii - criação de espaços, de forma presencial ou remota, exclusivos e gra-
tuitos para o apoio ao empreendedorismo feminino mediante a oferta de 
cursos de capacitação, qualifi cação e ofi cinas, envolvendo os temas de go-
vernança, compliance, economia, crédito e mídias sociais, dentre outros;
iii - implantação de mecanismos que facilitem a legalização de atividades 
empresariais lideradas por mulheres, as quais devem ser especifi cadas na 
forma do regulamento; e
IV - certifi cação do Poder Público às empresas que apoiem o empreende-
dorismo feminino.
§ 2° as atribuições referidas nos incisos do § 1° deste artigo serão im-
plementadas de acordo com as atribuições dos órgãos públicos estaduais 
e/ou em observância do estabelecimento de procedimentos concretos já 
adotados pelo Poder Executivo Estadual.
art. 3° Órgão competente do Poder Executivo Estadual fará a implantação, 
coordenação e acompanhamento do objeto desta lei.
art. 4° Esta lei será regulamentada por decreto.
art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 29 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei coMPLeMeNtar N° 145, de 29 de MarÇo de 2022
altera a lei complementar Estadual n° 133, de 06 de novembro de 2020, 
que trata sobre a destinação da compensação financeira pela Exploração 
de recursos Minerais (cfEM), no Estado do Pará.
a assEMBlEia lEGislativa do Estado do Pará, estatui e eu sanciono 
a seguinte lei complementar:
art. 1° a lei complementar Estadual n° 133, de 06 de novembro de 2020, 
passa a vigorar com a seguinte redação:
“art. 1° dos recursos da compensação financeira pela Exploração de re-
cursos Minerais (CFEM), destinada ao Estado do Pará, fi cam reservados, 
preferencialmente, pelo menos 20% (vinte por cento) a serem aplicados 
em atividades relativas à diversifi cação econômica, ao desenvolvimento 
mineral sustentável e ao desenvolvimento científi co e tecnológico, confor-
me prevê o inciso v do §6° do art. 2° da lei federal n° 8.001, de 13 de 
março de 1990.
.......................................................................................................
Art. 5°-A  O saldo fi nanceiro decorrente dos recursos de que trata esta Lei 
complementar e seus respectivos rendimentos de aplicação deverão ser 
restituídos integralmente ao caixa único do Tesouro Estadual, após a data 
limite para emissão de Nota de Empenho de despesa.
§1° Entende-se como data limite para emissão de empenho, aquela fi xada 
em decreto Estadual de Encerramento de Exercício e publicado, anualmen-
te, em Diário Ofi cial.
§2° fica a secretaria de Estado de Planejamento e administração (sE-
Plad), autorizada a utilizar os saldos disponíveis das dotações orçamen-

tárias que trata esta Lei Complementar, para fi ns de abertura de créditos 
adicionais dos órgãos e entidades, ressalvadas as vedações a pagamentos 
de pessoal e serviços da dívida.
......................................................................................................”
art. 2° fica revogado o art. 2° da lei complementar Estadual n° 133, de 2020.
art. 3° Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo os seus efeitos a 10 de dezembro de 2021.
Palácio do GovErNo, 29 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 778441
decreto Nº 2.262, de 29 de MarÇo de 2022

Homologa o decreto nº 003/2022-PMP/GP, de 18 de fevereiro de 2022, 
editado pelo Prefeito Municipal de Prainha, que declara “situação de emer-
gência”, em virtude de chuvas intensas nas áreas daquele Município.
o GovErNador do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual,
considerando o decreto nº 003/2022-PMP/GP, de 18 de fevereiro de 2022, edita-
do pelo Prefeito Municipal de Prainha, que declara “situação de emergência” em 
áreas daquele Município, afetadas pelo impacto causado pelas chuvas intensas;
considerando que compete ao Governador do Estado homologar o referido 
ato, nos termos do art. 5º do decreto nº 891, de 10 de julho de 2020, e
considerando as informações constantes no Processo nº 2022/242496; 
rEsolvE:
art. 1º Homologar o decreto nº 003/2022-PMP/GP, de 18 de fevereiro de 2022, 
editado pelo Prefeito Municipal de Prainha, que declara “situação de emergência”, 
em áreas daquele município, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 29 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado
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decreto Nº 2.263, de 29 de MarÇo de 2022

Homologa o decreto nº 036/2022 - GaB, de 09 de fevereiro de 2022, editado 

pelo Prefeito Municipal de água azul do Norte, que declara “situação de emer-

gência”, em virtude de chuvas intensas nas áreas daquele Município.

o GovErNador do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual,

considerando o decreto nº 036/2022 - GaB, de 09 de fevereiro de 2022, 

editado pelo Prefeito Municipal de água azul do Norte, que declara “situ-

ação de emergência” em áreas daquele município, afetadas pelo impacto 

causado pelas chuvas intensas;

considerando que compete ao Governador do Estado homologar o referido 

ato, nos termos do art. 5º do decreto nº 891, de 10 de julho de 2020, e

considerando as informações constantes no Processo nº 2022/222439; 

rEsolvE:

art. 1º Homologar o decreto nº 036/2022 - GaB, de 09 de fevereiro de 

2022, editado pelo Prefeito Municipal de água azul do Norte, que declara 

“situação de emergência”, em áreas daquele município, pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias.

art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do GovErNo, 29 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo

Governador do Estado
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decreto Nº 2.264, de 29 de MarÇo de 2022
Homologa a resolução nº 001, de 9 de março de 2022, do conselho su-
perior da Polícia civil, referente às alterações e acréscimo ao regimento 
 interno da academia de Polícia civil do Estado do Pará.
o GovErNador do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo art. 135, inciso vii, alínea “a”, da constituição do Estado do Pará; e
considerando a aprovação de alterações e acréscimo de dispositivos ao 
regimento interno da academia de Polícia civil do Estado do Pará, na Pri-
meira reunião ordinária do conselho superior da Polícia civil do Estado do 
Pará, ocorrida em 9 de março de 2022; e
considerando as informações constantes do Processo nº 2022/168768;
dEcrEta:
art. 1°  fica  homologada a resolução nº 001, de 9 de março de 2022, do 
conselho superior da Polícia civil, referente às alterações e acréscimo ao 
regimento interno da academia de Polícia civil do Estado do Pará, de que 
trata o anexo Único do decreto Estadual nº 1.872, de 19 de outubro de 
2017, na forma do anexo Único deste decreto.

art. 2°  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 21 de março de 2022.
Palácio do GovErNo, 29 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

aNeXo ÚNico
resoLUÇÃo coNsUP/Pc-Pa Nº 001/2022

altera e acrescenta dispositivos ao regimento interno da academia de Po-
lícia civil do Estado do Pará.
o PrEsidENtE do coNsElHo sUPErior da PolÍcia civil do Estado 
do Pará, no uso das atribuições elencadas no art. 13 da lei complemen-
tar nº 022, de 15 de março de 1994,
faço saber que, na reunião plenária realizada no dia 09 de março de 2022, 
foi aprovada a seguinte resolução:
considerando a necessidade de adequação e aperfeiçoamento do regimen-
to interno da academia de Polícia civil do Estado do Pará, que dispõe sobre 
fi nalidade e funções básicas, estrutura organizacional básica, competên-
cias, corpo docente, atividades acadêmicas, proibições, direitos e deveres 
dos alunos, regime disciplinar e disposições gerais;
considerando a atribuição em dirigir e gerir a Polícia civil do Estado do 
Pará, inserta no art. 8º, inciso i, da referida lei;
considerando a atribuição em expedir os atos necessários para a adminis-
tração da instituição, nos termos do art. 8º, inciso iX, da referida lei; e
considerando a atribuição em propor quaisquer outras providências de in-
teresse da instituição, conforme o art. 8º, inciso X, da referida lei;
rEsolvE: 
art. 1º  o regimento interno da academia de Polícia civil do Estado do 
Pará, de que trata o anexo Único do decreto Estadual nº 1.872, de 19 de 
outubro de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“art. 50.  Para ser considerado aprovado, o aluno deverá ter frequência 
mínima de 75% (setenta e cinco por cento) por disciplina.
...............................
Art. 68.  As provas, após correção, serão entregues aos alunos para co-
nhecimento de sua nota, cujo recebimento será devidamente assinado pelo 
discente, em protocolo padronizado da acadEPol.
art. 69.  o discente que constatar erro na correção em seu benefício po-
derá, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, formalizar expressamente à 
divisão de Ensino seu pedido de revisão.
§ 1°  a prova objeto de recurso não deverá apresentar rasuras ou emendas 
aos pontos questionados.
§ 2°  serão motivos para o pedido de revisão de provas, as questões:
i - equivocadamente formuladas;
ii - que tenham por base matéria estranha ao conteúdo da matéria lecionada;
iii - que comportem mais de uma resposta entre as opções oferecidas;
iv - que não tenham resposta certa entre as opções oferecidas; e/ou
v - com erro de digitação.
§ 3º  Poderão também ser objeto de recurso as provas em que for consta-
tado erro na contagem dos pontos ou no lançamento da nota.
§ 4°  A Divisão de Ensino, após o recebimento do recurso, terá 24 (vinte e 
quatro) horas para entrar em contato com o professor, que deverá elaborar 
parecer fundamentado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
§ 5°  serão indeferidos, de imediato, os pedidos fora do prazo, sem fun-
damento, os que apresentarem reclamações contra os critérios de julga-
mento em termos inconvenientes ou não apontarem, com clareza, fatos e 
circunstâncias que os justifi quem.
§ 6°  o docente que analisará o recurso poderá acatar ou não o pedido, 
anular a questão, se for o caso, devendo fundamentar, em qualquer hipó-
tese, de forma clara e precisa, as razões de sua decisão.
§ 7°  No caso de o docente que tiver ministrado a disciplina curricular se 
encontrar impossibilitado de analisar o pedido de revisão do resultado, este 
será examinado por outro docente a ser designado pela divisão de Ensino, 
com anuência da direção da acadEPol.
§ 8°  deferido o pedido, este será enviado à divisão de Ensino para provi-
dências de sua alçada.
§ 9°  No caso de indeferimento, o discente poderá, no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas, apresentar novo recurso, que será examinado por 3 (três) do-
centes da disciplina curricular ou de área afi m, que decidirão em caráter fi nal.
§ 10.  da decisão de que trata o § 9º deste artigo não caberá novo recurso.
§ 11.  a decisão do colegiado revisor será encaminhada à divisão de Ensino 
para adoção de providências cabíveis.
§ 12.  É vedada interposição de pedido de revisão por parte do discente 
que tenha acertado a questão.
§ 13.  No caso de anulação de questão, os pontos correspondentes serão atri-
buídos pela divisão de Ensino àqueles que não os obtiveram anteriormente.
§ 14.  No caso de mudança de gabarito levar-se-á em conta, para atribui-
ção de pontuação, o gabarito corrigido.
...............................
Art. 82. O aluno será reprovado quando ocorrer qualquer uma das hipó-
teses abaixo:
i - quando não obtiver a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por 
cento) por disciplina;
...............................
IV - quando constatado, durante a verifi cação de aprendizagem, que o alu-
no se dirigiu a outro por palavras e gestos, realizou consulta a material não 
autorizado ou lançou mão de qualquer outro meio fraudulento, em benefí-
cio próprio ou de outrem, sendo-lhe, nesses casos, atribuída nota 0 (zero).
...............................”
art. 2º  Esta resolução entra em vigor em 21 de março de 2022.

delegado WaltEr rEsENdE dE alMEida
Presidente do conselho superior da Polícia civil

Protocolo: 778442
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decreto de 29 de MarÇo de 2022
o Governador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são con-
feridas pelo art. 135, incisos v e X da constituição Estadual; e
rEsolvE:
art. 1° autorizar o cEl QoPM rG 13827 Marco aNtoNio sirotHEaU cor-
rÊa rodriGUEs – subchefe da casa Militar da Governadoria do Estado, a 
viajar para a cidade de lisboa – Portugal, no período de 31 de março a 14 de 
abril de 2022, em gozo de férias regulamentares, sem ônus para o Estado. 
art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 29 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 29 de MarÇo de 2022.
o Governador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são con-
feridas pelo art. 135, incisos v e X da constituição Estadual; e
rEsolvE:
art. 1° autorizar a cEl QoPM rG 24950 adriaNa PErEira Nacif – alEPa, 
a viajar para a cidade de lisboa – Portugal, no período de 31 de março a 14 
de abril de 2022, em gozo de férias regulamentares, sem ônus para o Estado. 
art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 29 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

errata
No Decreto datado de 25 de janeiro de 2022, publicado no Diário Oficial 
do Estado nº. 34.844, de 26 de janeiro de 2022, página 6, coluna 1, que 
autoriza férias do cEl QoPM osMar viEira da costa JÚNior, chefe da 
casa Militar da Governadoria do Estado:
onde se lê: “(...) no período de 1º de fevereiro a 2 de março de 2022 (...)”
Leia-se: “(...) no período de 12 de dezembro a 10 de janeiro de 2023 (...)”

Protocolo: 778443

d e c r e t o  Nº 2260, de 29 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$ 54.654.055,77 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$ 54.654.055,77 (cinquenta e Quatro 
Milhões, seiscentos e cinquenta e Quatro Mil, cinquenta e cinco reais e 
setenta e sete centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

141012060814918705 - sEdaP 0301 449052 2,05

211010618115028264 - sEGUP 0306 339039 53.711,52

311010618215027563 - cBM 0301 449051 1.703.511,26

462021339215038841 - fcP 0301 339039 1.996.000,00

672010312212978339 - coHaB 0301 319092 349.598,95

691012369514988793 - sEtUr 0301 445085 42.000.000,00

702012212212978338 - codEc 0661 339037 189.000,00

702012212212978338 - codEc 0661 339039 138.000,00

702012233112978311 - codEc 0661 339039 177.150,00

702012266114987655 - codEc 0661 339093 624.100,00

792011854314978781 - idEflor-Bio 0656 339014 50.000,00

792021854114978780 - idEflor-Bio 0656 339030 13.516,71

901011030215078288 - fEs 0349 339030 2.160.000,00

901011030215078877 - fEs 0386 335043 4.399.465,28

951012645114897648 - NGtM 0301 449093 800.000,00

total 54.654.055,77

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, 29 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 2261, de 29 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$ 2.975.951,00 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$ 2.975.951,00 (dois Milhões, Nove-
centos e setenta e cinco Mil, Novecentos e cinquenta e Um reais), para 
atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

141012060814918704 - sEdaP 0101 449052 775.000,00

572012012212974668 - EMatEr 0260 339030 28.075,00

572012012212978338 - EMatEr 0260 339033 13.600,00

572012012615088238 - EMatEr 0260 339140 126.252,26

572012060614918711 - EMatEr 0260 339014 50.324,56

572012060614918711 - EMatEr 0260 339030 2.716,08

572012060614918711 - EMatEr 0260 339039 179.432,10

572012060614918711 - EMatEr 6101 339030 951,00

572012060614918712 - EMatEr 0260 449052 549.600,00

901011030115078874 - fEs 0101 334181 1.250.000,00

total 2.975.951,00

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

141012060814918715 - sEdaP 0101 449052 775.000,00

572012060614918711 - EMatEr 0101 339030 951,00

672011648214898185 - coHaB 0260 449051 950.000,00

911022884600008590 - Enc. sEPlad-Pl 0101 339039 1.250.000,00

total 2.975.951,00

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 29 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa GHassaN tUMa
secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 778438
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CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 360/2022-ccG, de 29 de MarÇo de 2022
o cHEfE da casa civil da GovErNadoria do Estado, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro de 2011, 
coNsidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/367608,
r E s o l v E:
exonerar, a pedido, odiloN viEira NEto do cargo em comissão de co-
ordenador da Área de Segurança, código GEP-DAS-011.5, com lotação no 
centro regional de Governo na região do sudeste do Pará, a contar de 28 
de março de 2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa civil da GovErNadoria do Estado, 29 dE MarÇo dE 2022.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
Portaria Nº 361/2022-ccG, de 29 de MarÇo de 2022
o cHEfE da casa civil da GovErNadoria do Estado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, 
r E s o l v E:
i. exonerar clEsio saNtaNa soUZa do cargo em comissão de coorde-
nador da Área de Infraestrutura e Logística, código GEP-DAS-011.5, com 
lotação no centro regional de Governo do Nordeste do Pará.
ii. nomear GilvaNa PaNtoJa dE soUZa para exercer o cargo em comissão 
de Coordenador da Área de Infraestrutura e Logística, código GEP-DAS-011.5, 
com lotação no centro regional de Governo do Nordeste do Pará.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa civil da GovErNadoria do Estado, 29 dE MarÇo dE 2022.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

errata da Portaria Nº. 266/2022-ccG, datada de 7 de MarÇo 
de 2022, PUBLicada No diÁrio oFiciaL do estado Nº. 34.884, 
de 8 de MarÇo de 2022.
onde se lê: “(...) Secretário de Gabinete, código GEP-DAS-011.1 (...)”
Leia-se: “(...) Secretário de Gabinete, código GEP-DAS-011.2 (...)”
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 
Portaria Nº 480/2022-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° 2022/365263, de 28 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 28/03/2022.

serVidor oBJetiVo

saMUEl carvalHo vEloso, cPf 512.560.372-49, matrícula 
funcional nº 5947235/1, assistente operacional ii, lotado na 

diretoria de Gestão de logística.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria do Estado, 29 de março de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 481/2022-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° 2022/364843, de 28 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 27/03/2022.

serVidor oBJetiVo

flavio BraNdÃo da silva, cPf 393.820.012-04, matrícula funcio-
nal nº 5945655/ 1, ocupante do cargo de assistente operacional ii, 

lotado na diretoria de Gestão de logística.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 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, 29 de março de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 482/2022-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° 2022/373014 de 29 de março de 2022;
rEsolvE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar no trecho Mara-
Bá/ sÃo JoÃo do araGUaia/MaraBá/Pa, no dia 30/03/2022.

serVidor oBJetiVo

adENilsoN frEitas GodiNHo, matrícula funcional nº 
5896481/1, cPf 513.895.762-72, cargo coordenador de área, 

lotado no centro regional de Governo do sudeste do Pará.

cumprir agenda institucional, 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, 29 de março de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 483/2022-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°2022/369857, de 28 de março de 2022;
rEsolvE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de aBaEtEtUBa/Pa, no dia 29/03/2022.

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 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, 29 de março de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 484/2022-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° 2022/372891, de 29 de março de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rEsolvE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar no trecho Mara-
Bá/sÃo JoÃo do araGUaia/MaraBá/Pa, no dia 30/03/2022.

serVidor oBJetiVo
EMillY valÉria soarEs coElHo, matrícula funcional nº 

5921248/2, cPf 845.168.282-00, cargo assessor de comunica-
ção, lotada no centro regional do sudeste do Pará.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocará conforme item i. 
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria do Estado, 29 de março de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 778444
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errata
.

termo de errata
doe n° 34.820 – edição do dia 05/01/2022. Protocolo: 748382
onde se lê: viGÊNcia: 04/01/2022 a 05/01/2023.
Leia-se: viGÊNcia 03/01/2022 a 02/01/2023.

Protocolo: 777982

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 472/2022-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° 2022/368137, de 28 de março de 2022;
rEsolvE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar no trecho Mara-
Bá/BElÉM/MaraBá, no período de 29 a 31/03/2022.

servidor objetivo

JacKsoN salaME soUZa, matrícula funcional nº 5946238/3, 
cPf 836.529.062-68, cargo de coordenador de área, lotado no 

centro regional de Governo no sudeste.
cumprir agenda institucional, na referida cidade.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria do Estado, 29 de março de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 473/2022-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° 2022/364528, de 28 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 28/03/2022.

servidor objetivo

MaUro sErGio MEscoUto da silva, cPf 179.699.132-53, ma-
trícula funcional nº 5950873/1, ocupante do cargo de assistente 

operacional ii, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico ao ouvidor do Geral 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, 29 de março de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 474/2022-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; e
coNsidEraNdo o processo n° 2022/364863, de 28 de março de 2022;
coNsidEraNdO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rEsolvE:
i - autorizar o servidor a abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de saNta iZaBEl/Pa, no dia 28/03/2022.

servidor objetivo

lEo varGas dorNEllEs, cPf 301.194.482-20, matrícula fun-
cional n° 5958820/1, ocupante do cargo assessor do cerimonial, 

lotado na diretoria do cerimonial.

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

ii- conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria do Estado, 29 de março de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 475/2022-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° 2022/365299, de 28 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 saNta iZaBEl/Pa, no dia 28/03/2022.

servidor objetivo

Patriccia HEitMaNN ElErEs, cPf 646.668.242-00, matrícula 
funcional nº 5958137/ 1, diretora do cerimonial, lotada na 

diretoria do cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria do Estado, 29 de março de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 476/2022-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° 2022/365214, de 28 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

carlos HENriQUE da costa Gaia, cPf 701.044.992-90, matrí-
cula  funcional  nº 5945943/ 3, ocupante do cargo de assessor de 

comunicação ii, lotado na sEcoM.

cooperação técnica a diretoria do cerimonial, na 
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, 29 de março de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 477/2022-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; e
coNsidEraNdo o processo n° 2022/364771, de 28 de março de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rEsolvE:
i - autorizar o servidor a abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de saNta iZaBEl/Pa, no dia 27/03/2022.

servidor objetivo

lEo varGas dorNEllEs, cPf 301.194.482-20, matrícula fun-
cional n° 5958820/1, ocupante do cargo assessor do cerimonial, 

lotado na diretoria do cerimonial.

Precursora 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, 29 de março de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 478/2022-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° 2022/365053, de 28 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 saNta iZaBEl/Pa, no dia 28/03/2022.

servidor objetivo
adria liaNa riBEiro da silva PEraccHi, matrícula funcional 
nº 57220432/ 1, cPf 788.884.922-91, cargo coordenador de 

Eventos, lotada na diretoria do cerimonial.

assessorar agenda Pública do Governo do Estado, no 
referido município.
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ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária 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, 29 de março de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 479/2022-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° 2022/369866 de 28 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 aBaEtEtUBa/Pa, no dia 29/03/2022.

servidor objetivo
lUciENNE BaNdEira PiNto, cPf 207.295.102-04, matrícula 

funcional nº 7004460/4, Mestre de cerimônia, lotada no Gabinete 
do Governador.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria do Estado, 29 de março de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 778363

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

eXtrato da Portaria Nº 005/2022 – Fc/cMG, 
de 29 de MarÇo de 2022

fundamento legal: lei federal nº 8.666/93 e decreto Estadual nº 870/2013.
contratos: 001 e 002/2020 - cMG.
contratado: NortE tUrisMo ltda.
fiscal: WENdEll MatHEUs dUtra liMa, Mf nº 4219891/3, assessor de segurança.
suplente: daNiEllE siQUEira da silva MarGalHo, Mf nº 572323891, 
assessor administrativo ii.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a 
Portaria Nº 038/2021 – fc/cMG, de 11 de agosto de 2021.
osMar viEira da costa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 778080

.

.

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 238/2022 – di/cMG, 
de 29 de MarÇo de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: igarapé-açu/Pa; Período: 16 a 17/03/2022; Quantidade de 
diárias: 2,0 (alimentação) e 1,0 (pousada); servidores: 1° tEN QoPM igor 
alessandro leal farah, Mf nº 4220563/2, 2° sGt PM Jeremias da silva de 
Brito, Mf nº 5591902/2, 3º sGt PM daniel dos santos carvalho, Mf nº 
54194238/3, 3º sGt PM Elias fernando Malheiros da costa Junior, Mf nº 
57199916/2 e cB PM rafael de Jesus Barreto, Mf nº 4220254/3; ordena-
dor: cEl QoPM osmar vieira da costa Júnior;

Protocolo: 778073
 eXtrato de Portaria Nº 239/2022 – di/cMG, 

de 29 de MarÇo de 2022
objetivo: Em complementação à Portaria Nº 095/2022 – di/cMG, a 
serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: 
tucuruí/Pa; Período: 10 a 11/02/2022; Quantidade de diárias: 1,0 
(alimentação) 1,0 (pousada) servidores: MaJ QoPM adriano rogério 
dantas Monteiro, Mf nº 54192566/2, 2° sGt PM Jeremias da silva de 
Brito, Mf nº 5591902/2, cB PM diego Giovani Barbosa do Nascimento, 
Mf nº 57223624/3, cB PM Bruno fonseca da silva, Mf nº 4219463/3, cB 
PM Frank Bruno Egues Ribeiro, MF nº 4219048/3; Ordenador: CEL QOPM 
osmar vieira da costa Júnior;

Protocolo: 778100
 eXtrato de Portaria Nº 240/2022 – di/cMG, 

de 29 de MarÇo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: ourilandia do Norte/Pa; Período: 23 a 26/03/2022; Quanti-
dade de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada); servidores: sUB tEN 
PM adilson Barbosa da silva, Mf nº 5701082/3, cB PM antonivaldo ro-
drigues alcantara, Mf nº 57222607/2, cB PM raimundo Hélio Pereira 
de lima, Mf nº 57232600/2, sd PM Naslo Enrique sousa Pereira, Mf nº 
64013151/2; ordenador: cEl QoPM osmar vieira da costa Júnior;

Protocolo: 778207

eXtrato de Portaria Nº 241/2022 – di/cMG, 
de 29 de MarÇo de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destinos: acará/Pa e Bujaru/Pa; Período: 23 a 25/03/2022; Quanti-
dade de diárias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); servidores: 1° tEN QoPM 
igor alessandro leal farah, Mf nº 4220563/2, 3º sGt PM daniel dos santos car-
valho, Mf nº 54194238/3, cB PM Jhemerson costa santos , Mf nº  42196931, 
cB PM Max andresson teixeira Gouveia, Mf nº 57222517/2, cB PM rafael de 
Jesus Barreto, Mf nº 4220254/3, sd BM luiz felipe oliveira Brescovit, Mf nº 
5932551/2; ordenador: cEl QoPM osmar vieira da costa Júnior;

Protocolo: 778213
 eXtrato de Portaria Nº 242/2022 – di/cMG, 

de 29 de MarÇo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: abaetetuba/Pa; Período: 31/03 a 01/04/2022; Quantidade de 
diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada); servidores: tEN cEl QoPM cassio 
tabaranã silva, Mf nº 5807867/2 e 1º sGt PM andré costa carvalho, Mf nº 
54193101/4; ordenador: cEl QoPM osmar vieira da costa Júnior;

Protocolo: 778222

FÉrias
.

Portaria Nº 021/2022 – cMG, de 29 de MarÇo de 2022.
o cHEfE da casa Militar da GovErNadoria do Estado, no uso de 
suas atribuições legais, e
coNsidEraNdo as informações constantes no Processo nº 2022/334004, 
2022/341137 e 2022/321281.
rEsolvE:
i – coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares no mês de aBril, 
referente ao biênio 2021/2022, aos servidores abaixo relacionados, lotados 
na casa Militar da Governadoria do Estado.

ord serVidor MF PerÍodo
1. carlos rEiNaNdErsoN Portal fUrtado 4219591/2 04/04 a 03/05/2022
2. Maria JosÉ dos saNtos fErNaNdEs 5630070/2 11/04 a 10/05/2022

ii – traNsfErir o período de 30 (trinta) dias de férias regulamentares, 
referente ao biênio 2021/2022, da servidora Marlise de lima silva, Mf 
nº 5107598/3, concedido por meio da Portaria Nº 006/2022 – cMG, 
de 03/02/2022, publicada no doE nº 34.855, de 04/02/2022, de 01 a 
30/03/2022 para o período de 08/03 a 06/04/2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa Militar da GovErNadoria do Estado, 29 dE MarÇo dE 2022.
osMar viEira da costa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 778159

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria Nº 132/2022-PGe.G.Belém, 25 de março de 2022
o Procurador-Geral do Estado, no uso das suas atribuições legais,
considerando a necessidade de serviço;
rEsolvE:
rEMovEr de ofício, o Procurador do Estado Gisleno augusto costa da cruz, 
identidade funcional nº 5902559/2, para o município de Belém/Pa, com 
lotação no Núcleo consultivo da administração direta – NUcad, onde pas-
sará a exercer suas funções laborais, a contar de 04.04.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo NassEr sEfEr

Protocolo: 777932
Portaria Nº 143/2022-PGe.G. Belém, 25 de março de 2022
o Procurador-Geral do Estado, no uso das suas atribuições legais,
considerando o Processo administrativo Eletrônico n° 2020/294936;
rEsolvE:
ProrroGar, até 30.04.2022, os efeitos da Portaria Nº 061/2011-PGE.G., 
que cedeu ao Banco do Estado do Pará, a servidora Geize Maria teixeira da 
silva de figueiredo, identidade funcional nº 5250323/1, com ônus para o 
órgão de origem.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo NassEr sEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 778175

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 154/2022-PGe.G.Belém, 29 de março de 2022
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNsidEraNdo o disposto no art. 85 da lei 5.810/94, PaE 2022/38342 e 
apresentação do laudo Médico da sEPlad nº 88167;
rEsolvE:
coNcEdEr, 04 (quatro) dias de licença saúde à Procuradora do Estado sil-
vana Elza Peixoto rodrigues, identidade funcional nº 5859298/1, no período 
de 10.01 a 13.01.2022, de acordo com o laudo médico nº 88167 da sEPlad.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGEs GoUvEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 778183
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Portaria Nº 155/2022-PGe.G.Belém, 29 de março de 2022
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNsidEraNdo o disposto no art. 85 da lei 5.810/94, PaE 2022/114954 
e apresentação do laudo Médico da sEPlad nº 88123;
rEsolvE:
CONCEDER, 07 (sete) dias de licença saúde à Servidora Sueny Maria dos 
santos imbiriba, identidade funcional nº 446530/2, no período de 26.01 a 
01.02.2022, de acordo com o laudo médico nº 88123 da sEPlad.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGEs GoUvEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 778186

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Primeiro termo aditivo ao contrato nº 021/2021-PGe
objeto: o presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de 24,76% 
(vinte e quatro inteiros e setenta e seis centésimos por cento), no valor 
inicial do contrato, conforme art. 65, § 1º, da lei federal nº 8.666/1993 e 
item 11.1.1. da cláusula décima Primeira do contrato n.º 021/2021.
data da assinatura: 29/03/2022
dotação orçamentária: UG 25103, funcional programática 
25101.03.451.1508.7552, elemento de despesa 449039, fonte de recurso 0340.
contratada: drEcoN coNstrUtora EirEli
cNPJ/Mf nº 18.665.556/0001-62
Endereço: na Passagem União, nº 62, Bairro: águas lindas, cEP 67.110-
790 em ananindeua/Pa.
ordenador: ricardo NassEr sEfEr – Procurador-Geral do Estado.

Protocolo: 778170

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 150/2022-PGe.G.Belém, 25 de março de 2022
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNsidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/312901;
rEsolvE:
coNcEdEr, ao servidor denis Máximo ferreira, assessor, identidade fun-
cional nº 5852544/3 e cPf nº 839.780.621-00, suprimento de fundos no 
valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), o qual deverá observar a classifi-
cação orçamentária abaixo:
25101.03.122.1297.8338 - 339030  - r$ 1.500,00
25101.03.122.1297.8338 - 339039  - r$ 2.500,00
o prazo para aplicação deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar da data 
da emissão da ordem bancária, devendo a prestação de contas ocorrer no 
prazo de 15 (quinze) dias, após o término da aplicação.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGEs GoUvEia

Protocolo: 778254

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 149/2022-PGe.G.Belém, 25 de março de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNsidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/301785;
rEsolvE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, ½ diária aos ser-
vidores ibraim José das Mercês rocha, Procurador do Estado, identidade 
funcional nº 5747864/1 e alexandre Mallet alvares, Motorista, identidade 
funcional nº 54189195/2, para comparecimento à reunião de conciliação 
referente ao Processo saJ nº 2020.01.03552, no dia 01.04.2022.
local de origem: Belém/Pa
local de destino: tomé-açu/Pa
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGEs GoUvEia

Protocolo: 778299
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 064 de 28 de MarÇo de 2022
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, No Uso das atriBUiÇÕEs lE-
Gais, QUE lHE sÃo coNfEridas PElo dEcrEto PUBlicado No doE 
No. 34.490, dE 12 dE fEvErEiro dE 2021, EM oBsErvÂNcia aos tEr-
Mos da lEi No 8.097 dE 01 dE JaNEiro dE 2015.
coNsidEraNdo a essencialidade das atividades desta fundação, que suscitam 
a prorrogação da jornada de trabalho, tendo em vista a necessidade do serviço;
coNsidEraNdo o disposto na alínea “a” parágrafo 1º do art. 137 da lei 5.810/94;
coNsidEraNdo os termos contidos no processo: 2022/183152.
rEsolvE:
CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral, a partir de 24/03/2022, de 
acordo com a legislação vigente, no percentual de 50% (cinquenta por 
cento) sobre o salário base,

a servidora sUaMMY larissa costa fErNaNdEs, carGo: assistente ad-
ministrativo, matrícula n° 5963315/ 1. Esta Gratificação poderá ser sus-
pensa a qualquer momento, a critério desta fundação e não se incorporará 
para nenhum efeito à remuneração ou provento do (a) servidor (a).
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
alBErto HENriQUE tEiXEira dE Barros
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 778092

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria coLetiVa N° 0063-Gs/sePLad, de 28 de MarÇo de 2.022.
a sEcrEtária dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
rEsolvE:
Exonerar a pedido, de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, 
os servidores abaixo discriminados:

Nome Mat. cargo Lotação a contar Processo
Mariza oliveira Barbosa 5940194/1 Escrivão de polícia civil PcPa 10/05/2019 2019/421761

Wenceslau otero alonso Junior 627143/010 Professor ad4 sEdUc 01/07/2002 2021/868500
Kyllza Rejaynne Santos Reis 57191160/3 técnico de Enfermagem HEMoPa 02/03/2022 2022/214401
andreia Nascimento da con-

ceição Boto 5957185/1 técnico em Patologia 
clínica HEMoPa 01/04/2022 2022/238299

Joyce Almeida Né da Silva 57209133/1 técnico de Enfermagem HEMoPa 01/03/2022 2022/247615

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 28 de março de 2.022.
HaNa GHassaN tUMa
secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 777900

Portaria Nº 83, de 29 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° 2260, de 29/03/2022.
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 83, de 29 de MarÇo de 2022

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

desPesa

FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

dEfEsa social
cBM

investimentos 0,00 0,00 0,00 1.703.511,26 1.703.511,26
obras e instalações

 0301 0,00 0,00 0,00 1.703.511,26 1.703.511,26
sEGUP

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 53.711,52 0,00 53.711,52

despesas ordinárias
 0306 0,00 0,00 53.711,52 0,00 53.711,52

dEsENvolviMENto 
sÓcio-EcoNÔMico

codEc
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 1.128.250,00 0,00 1.128.250,00

contrato Global
 0661 0,00 0,00 504.150,00 0,00 504.150,00

despesas ordinárias

 0661 0,00 0,00 624.100,00 0,00 624.100,00

EMatEr

investimentos 0,00 0,00 549.600,00 0,00 549.600,00
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Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0260 0,00 0,00 549.600,00 0,00 549.600,00
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 401.351,00 0,00 401.351,00

contrato Global
 0260 0,00 0,00 126.252,26 0,00 126.252,26

despesas ordinárias
 0260 0,00 0,00 274.147,74 0,00 274.147,74
 6101 0,00 0,00 951,00 0,00 951,00

fUNdEflor
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 38.516,71 25.000,00 63.516,71

despesas ordinárias
ProvisÃo rEcEBida 
do(a) idEflor-Bio

 0656 0,00 0,00 38.516,71 25.000,00 63.516,71
sEdaP

investimentos 0,00 0,00 775.002,05 0,00 775.002,05
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
 0101 0,00 0,00 775.000,00 0,00 775.000,00
 0301 0,00 0,00 2,05 0,00 2,05

sEtUr
investimentos 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00

reforma
 0301 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00

GEstÃo
EGPa

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 8.064,00 8.064,00

despesas ordinárias
dEstaQUE rEcEBido 

do(a) iGEPrEv
 0261 0,00 0,00 0,00 8.064,00 8.064,00

ioE
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 83.460,00 0,00 83.460,00

contrato Estimativo
 0261 0,00 0,00 83.460,00 0,00 83.460,00

sEPlad
investimentos 0,00 0,00 517.996,44 0,00 517.996,44

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 0,00 0,00 517.996,44 0,00 517.996,44
iNfra-EstrUtUra E 

traNsPortE
coHaB

Pessoal e Encargos 
sociais 0,00 0,00 349.598,95 0,00 349.598,95

dEa
 0301 0,00 0,00 349.598,95 0,00 349.598,95

cPH
investimentos 0,00 0,00 137.682,67 0,00 137.682,67

obras e instalações
 0101 0,00 0,00 137.682,67 0,00 137.682,67

NGtM
investimentos 0,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
desapropriação

 0301 0,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
PolÍtica social

fEs
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00

fund. santa casa
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 2.160.000,00 0,00 2.160.000,00

despesas ordinárias
dEstaQUE rEcEBido 

do(a) fEs
 0349 0,00 0,00 2.160.000,00 0,00 2.160.000,00

HEMoPa
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00

despesas ordinárias
 0269 0,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00

sEsPa
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 4.399.465,28 0,00 4.399.465,28

despesas ordinárias
dEstaQUE rEcEBido 

do(a) fEs
 0386 0,00 0,00 4.399.465,28 0,00 4.399.465,28

PolÍtica sÓcio-
cUltUral

fcP
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 1.996.000,00 0,00 1.996.000,00

despesas ordinárias
 0301 0,00 0,00 1.996.000,00 0,00 1.996.000,00

sEdUc
investimentos 0,00 0,00 2.514,00 0,00 2.514,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0106 0,00 0,00 2.514,00 0,00 2.514,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2022
JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 0,00 1.558.025,79 0,00 1.558.025,79

EMatEr
 0260 0,00 0,00 782.072,74 0,00 782.072,74
 6101 0,00 0,00 951,00 0,00 951,00

sEdaP
 0101 0,00 0,00 775.000,00 0,00 775.000,00
 0301 0,00 0,00 2,05 0,00 2,05

cultura 0,00 0,00 1.996.000,00 0,00 1.996.000,00
fcP
 0301 0,00 0,00 1.996.000,00 0,00 1.996.000,00

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, saneamento  

e Mobilidade 

0,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00

NGtM
 0301 0,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00

Educação Básica 0,00 0,00 2.514,00 0,00 2.514,00
sEdUc

 0106 0,00 0,00 2.514,00 0,00 2.514,00
Governança 

Pública 0,00 0,00 126.252,26 8.064,00 134.316,26

EGPa
dEstaQUE 

rEcEBido do(a) 
iGEPrEv

 0261 0,00 0,00 0,00 8.064,00 8.064,00
EMatEr

 0260 0,00 0,00 126.252,26 0,00 126.252,26
indústria, comér-

cio, serviços e 
turismo

0,00 0,00 624.100,00 42.000.000,00 42.624.100,00

codEc
 0661 0,00 0,00 624.100,00 0,00 624.100,00

sEtUr
 0301 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00

infraestrutura e 
logística 0,00 0,00 137.682,67 0,00 137.682,67

cPH
 0101 0,00 0,00 137.682,67 0,00 137.682,67

Manutenção da 
Gestão 0,00 0,00 2.096.880,39 0,00 2.096.880,39

codEc
 0661 0,00 0,00 504.150,00 0,00 504.150,00

coHaB

 0301 0,00 0,00 349.598,95 0,00 349.598,95
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EMatEr
 0260 0,00 0,00 41.675,00 0,00 41.675,00

HEMoPa
 0269 0,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00

ioE
 0261 0,00 0,00 83.460,00 0,00 83.460,00

sEPlad
 0101 0,00 0,00 517.996,44 0,00 517.996,44

Meio ambiente 
e ordenamento 

territorial
0,00 0,00 38.516,71 25.000,00 63.516,71

fUNdEflor
ProvisÃo 

rEcEBida do(a) 
idEflor-Bio

 0656 0,00 0,00 38.516,71 25.000,00 63.516,71
saúde 0,00 0,00 7.809.465,28 0,00 7.809.465,28
fEs
 0101 0,00 0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00

fund. santa casa
dEstaQUE rEcE-
Bido do(a) fEs

 0349 0,00 0,00 2.160.000,00 0,00 2.160.000,00
sEsPa

dEstaQUE rEcE-
Bido do(a) fEs

 0386 0,00 0,00 4.399.465,28 0,00 4.399.465,28
segurança Pública 0,00 0,00 53.711,52 1.703.511,26 1.757.222,78

cBM
 0301 0,00 0,00 0,00 1.703.511,26 1.703.511,26

sEGUP
 0306 0,00 0,00 53.711,52 0,00 53.711,52

FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

0101 - rEcUrsos ordiNarios                                         0,00 0,00 2.680.679,11 0,00 2.680.679,11

0106 - rEcUr.Prov.dE traNsf.
coNvENios E oUtros.                    0,00 0,00 2.514,00 0,00 2.514,00

0260 - rEc.ProvEN.traNsfErENc.
coNvENios E oUtros                   0,00 0,00 950.000,00 0,00 950.000,00

0261 - rEc.ProP.dirEtaMENtE arrEc.
PElo orG.adM.iNdir               0,00 0,00 83.460,00 8.064,00 91.524,00

0269 - sUs / servicos Produzidos 0,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00

0301 - recursos ordinários 0,00 0,00 3.145.601,00 43.703.511,26 46.849.112,26

0306 - recursos Provenientes de trans-
ferências - convênios e outros 0,00 0,00 53.711,52 0,00 53.711,52

0349 - fEs - sUs / fundo a fundo 0,00 0,00 2.160.000,00 0,00 2.160.000,00

0386 - saúde/assistência (sUs/sUas) 0,00 0,00 4.399.465,28 0,00 4.399.465,28

0656 - fundo Estadual de desenvolvi-
mento florestal 0,00 0,00 38.516,71 25.000,00 63.516,71

0661 - Recursos Próprios Diretamente 
arrecadado pela administração indireta 0,00 0,00 1.128.250,00 0,00 1.128.250,00

6101 - recursos de contrapartida de 
convênios 0,00 0,00 951,00 0,00 951,00

total 0,00 0,00 15.243.148,62 43.736.575,26 58.979.723,88

Portaria Nº 84, de 29 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$ 630.000,00 (seiscentos e trinta Mil 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) constan-
te(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 84, de 29 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 0,00 0,00 630.000,00 0,00 630.000,00

obras e instalações
 0301 0,00 0,00 630.000,00 0,00 630.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2022
JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

Manutenção da 
Gestão 0,00 0,00 630.000,00 0,00 630.000,00

sEtraN
 0301 0,00 0,00 630.000,00 0,00 630.000,00

FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL
0301 - recursos ordinários 0,00 0,00 630.000,00 0,00 630.000,00

total 0,00 0,00 630.000,00 0,00 630.000,00

Protocolo: 778439

.

.

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

diÁria
.

Portaria N.º 054 de 29 de MarÇo de 2022.
o Presidente da iMPrENsa oficial do Estado, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 24 de janeiro de 
2019, publicado no Diário Oficial n.º 33.790 de 25 de janeiro de 2019.
rEsolvE:
autorizar o deslocamento e a concessão de 06 e ½ (seis e meia) diá-
rias, aos servidores allaN GoNÇalvEs BraNdÃo, diretor de área, cPf: 
885.640.022-72, Matrícula 5946546/1, JorGE saNta BrÍGida fErNaN-
dEs, chefe de Gabinete, cPf: 632.610.062-34, Matrícula 5946466/2 e 
faBrÍcio EMaNUEl carvalHo PiaNi, assistente administrativo, cPf: 
567.852.402-04, Matrícula 5963088/1, à cidade de são Paulo/sP para 
participação na feira ExpoPrint & converExpo - latin américa 2022, que 
realizar-se-à nos dias 05 à 09 de abril de 2022, com objetivo de fomentar 
o Parque Gráfico da Imprensa Oficial nas modalidades: pré-impressão, im-
pressão, acabamento e outros segmentos digitais.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
JorGE lUiZ GUiMÃrEs PaNZEra
Presidente

Protocolo: 778235

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 038 de 28 de março de 2022
coNcEdEr, a servidora Maria JosÉ costa E soUsa, matrícula nº 
3155455/1, ocupante do cargo de técnico em administração e finan-
ças, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, conforme art. 98 da lei nº 5.810 
de 24/01/1994, referente ao 6º triênio, período compreendido entre 
01/11/2008 a 31/10/2011, para usufruto no período de 18/03/2022 a 
16/04/2022.
a presente Portaria retroagirá seus efeitos a contar do dia 18 de março de 2022.
aNiZio BEstENE JUNio
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 778046

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/55804
termo aditivo:5º
data da assinatura: 23/03/2022
vigência: 23/03/2022 a 23/09/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 06 meses.
conforme o art 57,§ 4º da lei nº 8.666/93
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contrato: 31
Exercício: 2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada cardioloPEs diaGNÓsticos ltda-ME (ciNE vÍdEo)
cNPJ n.04.450.495/0001-01.
Endereço: av. Generalíssimo deodoro nº 1155, altos,
tel.: (91)3224-1895, Bairro Umarizal,
cEP:66.055-240, Município Belém/Pa
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
-------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/55804
termo aditivo:5º
data da assinatura: 23/03/2022
vigência: 23/03/2022 a 23/09/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 06 meses.
conforme o art 57,§ 4º da lei nº 8.666/93
contrato: 32
Exercício: 2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: J a costa-EPP (laBoratÓrio sÃo fraNcisco XaviEr)
cNPJ n05.415.419/00001-28.
Endereço: av. dom Pedro ii nº364, Bairro centro,
tel: 91)3751-1998, email labsfx@ig.com.br,
cEP:66.440-000, Município abaetetuba/Pa
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/55804
termo aditivo:5º
data da assinatura: 23/03/2022
vigência: 23/03/2022 a 23/09/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 06 meses.
conforme o art 57,§ 4º da lei nº 8.666/93
contrato:33
Exercício: 2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: G & G laBoratÓrio clÍNico ltda-ME
(laBoratÓrio BiodiaGNÓstico dE aBaEtEtUBa)
cNPJ n. .09.413.919/0001-81
Endereço: rua Padre luiz varela nº1588, andar anexo,
bairro centro, tel: 91)98175-3168,
email gisinhamacedo@hotmail.com,
cEP:68.440-000, Município abaetetuba/Pa.
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/55804
termo aditivo:5º
data da assinatura: 24/03/2022
vigência: 24/03/2022 a 24/09/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 06 meses.
conforme o art 57,§ 4º da lei nº 8.666/93
contrato: 35
Exercício: 2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: cENtro MÉdico dE aBaEtEtUBa s/s ltda-ME (cEMa)
cNPJ n.22.941.702/0001-02.
Endereço: tv. Pedro Pinheiro Paes, nº.77 Bairro centro,
Município aBaEtEtUBa/Pa, cEP:68.440-000
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
-------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/55804
termo aditivo: 5º
data da assinatura: 24/03/2022
vigência: 24/03/2022 a 24/09/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 06 meses.
conforme o art 57,§ 4º da lei nº 8.666/93
contrato: 36
Exercício: 2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339036
contratada: láZaro GoMEs da silva
cNPJ n. 048.584.092-87
Endereço: av. Pedro rodrigues nº536, bairro centro,
Município aBaEtEtUBa/Pa, cEP:68.440-000,
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
---------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/55804
termo aditivo: 5º
data da assinatura: 24/03/2022
vigência: 24/03/2022 a 24/09/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 06 meses.
conforme o art 57,§ 4º da lei nº 8.666/93
contrato: 37
Exercício: 2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: coNsUltÓrio MÉdico corrEa & araUJo ltda-ME (coN-
sUltÓrio dr. alBErto)

cNPJ n. 13.653.877/0001-23
Endereço: av. Pedro rodrigues, nº.420, bairro centro, Município aBaEtE-
tUBa/Pa, cEP:68.440-000
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
-------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/55804
termo aditivo: 5º
data da assinatura: 24/03/2022
vigência: 24/03/2022 a 24/09/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 06 meses.
conforme o art 57,§ 4º da lei nº 8.666/93
contrato:38
Exercício: 2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339036
contratada: rosaNNE das GraÇas olivEira fErrEira cardoso
cNPJ n. 741.481.172-72
Endereço: rua siqueira Mendes nº.1640, bairro centro, município aBaE-
tEtUBa/Pa, cEP:68.440-000
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
-------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/55804
termo aditivo: 5º
data da assinatura: 24/03/2022
vigência: 24/03/2022 a 24/09/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 06 meses.
conforme o art 57,§ 4º da lei nº 8.666/93
contrato:39
Exercício: 2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: d a r cardoso-ME(laBoratÓrio dE aNálisEs clÍNicas 
cardoso)
cNPJ n. 05.412.093/0001-85
Endereço: rua siqueira Mendes, nº.1640, bairro centro, município aBaE-
tEtUBa/Pa, cEP:68.440-000
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
-------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/55804
termo aditivo:5º
data da assinatura: 23/03/2022
vigência: 23/03/2022 a 23/09/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 06 meses.
conforme o art 57,§ 4º da lei nº 8.666/93
contrato:33
Exercício: 2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: G & G laBoratÓrio clÍNico ltda-ME
(laBoratÓrio BiodiaGNÓstico dE aBaEtEtUBa)
cNPJ n. .09.413.919/0001-81
Endereço: rua Padre luiz varela nº1588, andar anexo,
bairro centro, tel: 91)98175-3168,
email gisinhamacedo@hotmail.com,
cEP:68.440-000, Município abaetetuba/Pa.
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 763761

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 036 de 21 de março de 2022
ADEQUAR, a Gratificação por Regime Especial de Trabalho de Tempo Inte-
gral-Gti, do percentual de 40% para 50%, concedida aos servidores:
Evandro fernandes dos santos, matricula nº 57209398/1, cargo motorista.
luiz fabiano cunha de andrade, matricula nº 55588142/1, cargo motorista.
sebastião oliveira lima, matricula nº 57216875/1, cargo motorista.
a presente Portaria entrará em vigor a partir do dia 1º de abril de 2022.
Bernardo albuquerque de almeida.
Presidente.

Protocolo: 778150

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 183 de 28 de MarÇo de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEv, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/352082 
(PaE), de 24/03/2022.
rEsolvE:
i – aUtoriZar o servidor charles Xenágoras Nascimento do Nascimento, 
matrícula nº 5948279/2, ocupante da função de técnico em Gestão de 
informática, a viajar ao município de são domingos do araguaia /Pa, no 
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período de 05/04/2022 a 07/04/2022, a fim de verificar e organizar a infra-
estrutura tecnológica do Caminhão – Unidade Móvel do IGEPREV.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 28 de março de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 778047
Portaria Nº 184 de 28 de MarÇo de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEv, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/351896 
(PaE), de 24/03/2022.
rEsolvE:
i – forMaliZar a aUtoriZaÇÃo ao servidor charles Xenágoras Nasci-
mento do Nascimento, matrícula nº 5948279/2, ocupante da função de 
técnico em Gestão de informática, a viajar ao município de são João do 
Araguaia /PA, no período de 27/03/2022 a 29/03/2022, a fim de verificar 
e organizar a infraestrutura tecnológica do Caminhão – Unidade Móvel do 
iGEPrEv.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 28 de março de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 778048
Portaria Nº 185 de 28 de MarÇo de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEv, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/354513 
(PaE), de 24/03/2022.
rEsolvE:
i – aUtoriZar o servidor José augusto rodrigues da silva costa, ma-
trícula nº 57207736/3, ocupante da função de técnico em comunicação 
Social, a viajar ao município de Abaetetuba/PA, no dia 01/04/2022, a fim 
de realizar a cobertura da cerimônia de inauguração do polo do iGEPrEv 
no referido município.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária ao 
servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 28 de março de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 778050
Portaria Nº 182 de 28 de MarÇo de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEv, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº  2022/353070 
(PaE), de 24/03/2022.
rEsolvE:
i – forMaliZar a aUtoriZaÇÃo ao servidor theron raphael Zahluth fer-
reira, matrícula nº 4220183/1, ocupante do cargo de cabo/PM, vinculado 
a Polícia Militar do Estado do Pará, lotado na coordenadoria de cadastro e 
Habilitação – Militar deste instituto, a viajar ao município de são João do 
Araguaia/PA, no período de 27/03/2022 a 02/04/2022, a fim de realizar o 
serviço de atendimento de beneficiários sobre processos de reserva remu-
nerada e reforma remunerada, n Caminhão – Unidade Móvel do IGEPREV.
ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 06 e ½ (seis e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 28 de março de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 778045
Portaria Nº 187 de 28 de MarÇo de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEv, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/307553 
(PaE), de 15/03/2022.
rEsolvE:
i – forMaliZar a aUtoriZaÇÃo ao servidor antônio Magno alves araújo, 
matrícula nº 5936538/2, ocupante da função de assistente administrativo, 
a viajar aos municípios de itupiranga/Pa e são João do araguaia/Pa, no perí-
odo de 20/03/2022 a 02/04/2022, a fim de realizar o serviço de atendimento 
aos beneficiários do Instituto, no Caminhão – Unidade Móvel do IGEPREV.

ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 13 e ½ (treze e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 28 de março de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 778053
Portaria Nº 188 de 29 de MarÇo de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEv, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/334885 
(PaE), de 21/03/2022.
rEsolvE:
i – aUtoriZar a ProrroGaÇÃo dE dEslocaMENto constante na 
Portaria Nº 170/2022, de 24/03/2022, publicada no doE n° 34.907, 
de 25/03/2022, ao servidor douglas Gonçalves de Miranda, matrícula nº 
5912162/1, pela permanência no município do GrUPo B/Pa, no período 
de 05/04/20222 a 07/04/2022, a fim de continuar desenvolvendo suas 
atividades laborais no Caminhão – Unidade Móvel do IGEPREV.
ii- coNcEdEr, a título de complementação, de acordo com as bases legais 
vigentes, 02 (duas) diárias ao servidor citado acima, considerando a pror-
rogação de deslocamento, conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 29 de março de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 778166
Portaria Nº 189 de 29 de MarÇo de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEv, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/307778 
(PaE), de 15/03/2022.
rEsolvE:
i – aUtoriZar a ProrroGaÇÃo dE dEslocaMENto constante na 
Portaria Nº 160/2022, de 17/03/2022, publicada no doE n° 34.897, 
de 18/03/2022, ao servidor Newton fernando lopes da silva, matrícula 
nº 57221203/2, ocupante do cargo em comissão de assessor, pela 
permanência no município de santarém/Pa, no período de 29/03/20222 
a 02/04/2022, a fim de efetuar o recebimento dos aparelhos de ar-
condicionado e fiscalizar a execução da instalação dos mesmos.
ii- coNcEdEr, a título de complementação, de acordo com as bases le-
gais vigentes, 04 (quatro) diárias ao servidor citado acima, considerando a 
prorrogação de deslocamento, conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 29 de março de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 778168
Portaria Nº 193 de 29 de MarÇo de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEv, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/351250 
(PaE), de 24/03/2022.
rEsolvE:
i – forMaliZar a aUtoriZaÇÃo à servidora Patrícia amaral Potiguar, 
matrícula nº 5962962/1, ocupante do cargo em comissão de coordenador de 
Núcleo regional, a viajar ao município de abaetetuba/Pa, no dia 25/03/2022, 
a fim de realizar visita técnica no polo do IGEPREV no referido município.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária à 
servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 29 de março de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 778181
Portaria Nº 190 de 29 de MarÇo de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEv, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/364460 
(PaE), de 28/03/2022.
rEsolvE:
i – aUtoriZar a servidora Patrícia amaral Potiguar, matrícula nº 
5962962/1, ocupante do cargo em comissão de coordenador de Núcleo 
regional, a viajar ao município de abaetetuba/Pa, no dia 01/04/2022, a 
fim de realizar visita técnica no polo do IGEPREV no referido município.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária à 
servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 29 de março de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 778177
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Portaria Nº 191 de 29 de MarÇo de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEv, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/364504 
(PaE), de 28/03/2022.
rEsolvE:
i – aUtoriZar a servidora Patrícia amaral Potiguar, matrícula nº 
5962962/1, ocupante do cargo em comissão de coordenador de Núcleo 
regional, a viajar ao município de abaetetuba/Pa, no dia 06/04/2022, a 
fim de realizar visita técnica no polo do IGEPREV no referido município.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária à 
servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 29 de março de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 778178
Portaria Nº 192 de 29 de MarÇo de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEv, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/365067 
(PaE), de 28/03/2022.
rEsolvE:
i – aUtoriZar a servidora Patrícia amaral Potiguar, matrícula nº 
5962962/1, ocupante do cargo em comissão de coordenador de Núcleo 
regional, a viajar ao município de abaetetuba/Pa, no dia 30/03/2022, a 
fim de realizar visita técnica no polo do IGEPREV no referido município.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária à 
servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 29 de março de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 778179

.

.

oUtras MatÉrias
.

citaÇÃo Por editaL
GdiL/diPre Nº 023/2022
Considerando que as comunicações de citação e notificação do Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará, far-se-ão conforme o caso, por 
via postal mediante carta com aviso de recebimento e por edital, conforme 
dispõem os artigos 128, 130 c/c 131 do regulamento Geral do regime 
Próprio de Previdência Social do Estado do Pará;
considerando deferimento do tribunal de contas do Estado do Pará – tcE, 
para fins de registro, nos autos dos processos deste Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará, determinando o registro dos atos de 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões em conformidade com 
a norma legal ou regulamentar;
Pelo presente Edital citaMos/NotificaMos os(as) interessados(as), seus 
representantes legais ou mandatários, nos autos dos processos adminis-
trativos, abaixo arrolados, com fulcro no art. 154, caput, do regulamento 
Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, a fim de 
comparecer neste iGEPrEv, para retirada da via original de sua Portaria 
com o carimbo da corte de contas, mediante apresentação de documento 
de identificação com foto e/ou apresentação da procuração em via original 
ou cópia, se for o caso.

N° Processo
 iGePreV

Processo
tce iNteressado(a)

1 2022/227473 503294/2017 clEia PaNtoJa dE soUZa MoNtEiro
2 2010/289925 508259/2009 Maria da coNcEiÇÃo dos saNtos
3 2010/260506 505834/2008 Maria Zilda loPEs do valE
4 2010/260506 536350/2008 tErEZiNHa farias liMa
5 2010/260506 505738/2009 JosÉ cUNHa Brito
6 2010/260506 506639/2009 Maria JosÉ das NEvEs alvEs
7 2010/270276 533523/2008 Maria MarlUcE costa dos saNtos

8 2010/270276 533523/2008 WaltEr clEY costa dos saNtos
Maria sUZaNa costa dos saNtos

9 2010/270276 535380/2008 raiMUNda fErrEira dos saNtos
10 2010/270276 521279/2009 dErMa laGEs BraGa

11 2010/270276 524539/2009 JosÉ alBiNo filHo
 cássio diNiZ BraGa alBiNo

12 2010/270276 524743/2009 MarY Brito MElUl

13 2010/270276 501224/2010 fraNcisco das cHaGas dE olivEira
 fraNcisco lUiZ dE olivEira NEto

14 2010/270259 519250/2008 Maria dE fatiMa liMa dE olivEira

15 2010/270259 524120/2009

Maria das GraÇas rEis carvalHo
dJalMa rEis da costa

 JEssica carvalHo da costa
 Maria dE loUrdEs carvalHo da costa

16 2010/289960 538480/2008 Maria saNtaNa fErrEira dE alMEida

17 2010/289960 508882/2009 Maria JosE MarGalHo da silva

18 2010/289960 523668/2010 Maria JosE caPElo caBral

19 2010/248635 502810/2009 MarcEla JosEfiNa ParENtE

20 2010/248581 526556/2009 Maria JosE corrÊa alMEida

21 2010/223515 505608/2008 Maria ZElÍa cardoso dE aNdradE

22 2010/223515 536725/2008 EliZaBEtE MENEsEs costa

23 2010/223515 537568/2008 Maria do PErPEtUo socorro dE olivEira soUsa
24 2010/223489 501169/2009 MaXiMiaNa MarQUEs rocHa
25 2010/223489 508066/2009 NardiNo da silva cordovil
26 2010/231623 504134/2009 MarlENE MoNtEiro da silva

27 2010/284137 526759/2007 Maria lUcÉlia dE frEitas MoraEs
 EMaNUEl dE tasio lEMos MoraEs

28 2010/248503 508281/2009 Maria MissE aZEvEdo MENdEs
29 2010/248503 526561/2008   JosiElsoN NasciMENto liMa

30 2010/219397 502547/2009 Maria das MErcEdEs silva MoNtEiro

31 2010/219397 506887/2009 ariosto dE olivEira da silva

32 2010/219397 506990/2009 alENicE MENdEs da silva
33 2010/219397 508940/2009 Maria do carMo risUENHo dE olivEira
34 2010/219397 509025/2009 PEdro Matos da costa
35 2010/219397 509466/2009 raiMUNdo valdEci da silva
36 2012/363730 507733/2009 Maria aNGÉlica fUrtado
37 2010/219381 529853/2006 Maria do carMo filGUEiras aloNso 
38 2010/219381 505079/2009 Maria rita dE aNdradE
 39 2010/219381 531492/2008 MarlY iracY farias fErrEira

40 2010/219381 533498/2008 JosE riBaMar MartiNs
EltoN vitElli MartiNs

 41 2010/219381 510534/2009 GisraEl rodriGUEs fErrEira
42 2010/248576 530332/2008 Maria cElEstE BarBosa dE aMoriM
 43 2010/248576 506016/2009 rita carNEiro dE QUEiroZ
45 2010/248576 507256/2009 Maria rosaria PEdroso BotElHo

 46 2010/193079 500965/2008 Maria JosÉ  alvEs dE soUZa
 caMila alvEs dE soUZa

47 2010/273257 507595/2009 Maria HEloisa da silva olivEira
 48 2010/273257 504622/2009 lÚcia GoNÇalvEs dias
49 2010/276690 522996/2009   Mario fErrEira dos saNtos

 50 2010/193006 507970/2009 Maria dos saNtos

Belém, 28 de março de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEv.
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secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria Nº 581 de 28 de MarÇo de 2022.
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Portaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no 
d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019).
r E s o l v E:
art. 1º dEsiGNar os servidores JÚlisoN MoraEs dE olivEira, auditor 
fiscal de receitas Estaduais, com id. funcional nº 05914966-01, e iracE-
Ma satoMi YoKoKUra, fiscal de receitas Estaduais, com id. funcional nº 
05128595-01, ambos lotados na diretoria de tributação - dtr, para atua-
rem, respectivamente, como fiscal titular e fiscal substituto, do contrato 
nº 013/2022/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN-
da/sEfa e o MarcElo rocHa dE sá, que tem como objeto a contratação 
de consultores individuais para criação e implantação de um sistema de 
busca inteligente no sítio da secretaria de Estado da fazenda e do diário 
oficial eletrônico da SEFA.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
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Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2022330002076, de 25 de março de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: aNa carla dias rodriGUEs.
cPf: 030.521.292-36.
Marca/ModElo: NissaN/KicKs s drct cvt.
cHassi: 94dfcaP15lB236217.
Portaria Nº 2022330002079, de 25 de março de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: Mario raUl vicENtE Brasil.
cPf: 148.313.842-91.
Marca/ModElo: NissaN/v-drivE 16sEdicvt.
cHassi: 94dBcaN17MB204050.
Portaria Nº 2022330002077, de 25 de março de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: Waltair Maria MartiNs PErEira.
cPf: 047.728.302-00.
Marca/ModElo: HoNda/fit PErsoNal.
cHassi: 93HGK5830KZ108597.
Portaria Nº 2022330002085, de 28 de março de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: GraciEtE Maria MaGalHaEs costa.
cPf: 121.891.622-20.
Marca/ModElo: cHEv/PrisMa 1.4Mt lt.
cHassi: 9BGKs69v0JG265936.
Portaria Nº 2022330002081, de 28 de março de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: JaiME carlos coElHo dE soUZa.
cPf: 154.389.882-34.
Marca/ModElo: JEEP/coMPass liMitEd d.
cHassi: 988675136MKK68271.
Portaria Nº 2022330002083, de 28 de março de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: lUlita costa da silva.
cPf: 702.761.292-53.
Marca/ModElo: cHEv/tracKEr 12t a Pr.
cHassi: 9BGEP76B0MB144206.
Portaria Nº 2022330002087, de 28 de março de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: MaNoEl aQUiNo dias NEto.
cPf: 005.991.152-20.
Marca/ModElo: fiat/siENa EssENc 1.6 dl.
cHassi: 9Bd19716vH3329871.
Portaria Nº 2022330002086, de 28 de março de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: Maria do socorro salGado dE olivEira.
cPf: 199.944.357-87.
Marca/ModElo: HYUNdai/crEta 16a attitU.
cHassi: 9BHGa811BKP133358.
Portaria Nº 2022330002084, de 28 de março de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: NElY Bastos lisBoa MElo.
cPf: 085.688.042-68.
Marca/ModElo: fiat/arGo drivE 1.3.
cHassi: 9Bd358a4HlYK40051.

Portaria Nº 2022330002082, de 28 de março de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: PEdro PaUlo raMos MarQUEs dE soUZa.
cPf: 026.206.692-00.
Marca/ModElo: vW/t cross sENsE tsi ad.
cHassi: 9BWBH6BfXM4045621.
Portaria Nº 2022330002080, de 28 de março de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: rENata cristiNa BENtEs carvalHo corrEa.
cPf: 666.057.682-72.
Marca/ModElo: toYota/Yaris sa Xs 15cNt.
cHassi: 9BrBc9f3XN8155324.

Protocolo: 778189
Portaria de recoNHeciMeNto 

de iMUNidade de iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2022330002078, de 25 de março de 2022
Motivo: reconhecer a imunidade de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 150, inciso vi, alínea “c” da constituição federal, do 
decreto nº 2.7703, de 27 de dezembro de 2006 e da instrução Normativa 
nº 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: sEsc sErviÇo social do coMErcio.
cNPJ: 03.593.364/0001-10.
EXErcÍcio cHassi Marca/ModElo
2022 8ac906655KE161833 i/M.BENZ 515cdisPriNtErf
2022 8ac906655KE164672 i/M.BENZ 515cdisPriNtErf
2022 8ac907655ME195961 i/M.BENZ 516cdisPriNtErf
2022 8ac907655ME196168 i/M.BENZ 516cdisPriNtErf
2022 93W245G34E2127231 fiat/dUcato MaXicarGo
2022 93XlJKl1tNcM42755 MMc/l200 tritoN sPo Gl
2022 93XsNKB8tGcf13077 MMc/l200 tritoN Gls d
2022 93XsNKB8tHcG21508 MMc/l200 tritoN Gls d
2022 9531M52PXcr240670 vW/8.160 drc 4X2
2022 9533E7237fr506939 vW/13.190 WorKEr
2022 9536E8230cr259035 vW/15.190 crM 4X2 4P
2022 9Bd119409d1098266 fiat/doBlo adv 1.8 flEX
2022 9Bd11960sG1135374 fiat/doBlo EssENcE 1.8
2022 9Bd11960sG1135375 fiat/doBlo EssENcE 1.8
2022 9Bd223156f2039859 fiat/doBlo carGo flEX
2022 9Bd223156f2039877 fiat/doBlo carGo flEX
2022 9Bd223156f2040058 fiat/doBlo carGo flEX
2022 9BfvcE1N27BB93053 ford/carGo 815 E
2022 9BfvcE1N9aBB55763 ford/carGo 815 E

Protocolo: 778190
Portaria N.º 592 de 29  de Março de 2022
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo da sEcrEtaria dE Estado da faZEN-
da, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no art. 1 , 
inciso iii, alínea “e” da Portaria sefa n° 451, de 13 de fevereiro de 2019 
publicada no Diário Oficial do Estado n° 33.804 de 14 de Fevereiro de 2019 
e considerando ainda, os termos do memorando nº 44/2021, da cErat 
altaMira, no processo protocolado sob n° 2022/84377.
rEsolvE:
art. 1º designar os servidores daUGlisH salEs alvEs, auditor fiscal 
de Receitas, Coordenador Substituto/Gerente Fiscalização, Identificação 
funcional nº 05915146-01, clEoNicE carvalHo dE soUZa vENÂN-
CIO, Gerente de Administração, Identificação Funcional nº 05138612-01 
e LIDIA MARTINS FRANCO, Gerente Fazendária, Identificação Funcional nº 
03251179-01, para, sob a presidência do primeiro, compor a comissão de 
descarte de documentos do arquivo da cErat altaMira.
art. 2º o descarte dos documentos deverá ser precedido de lavratura de 
termo, contendo normas, procedimentos, fazendo constar nominalmente 
os tipos e períodos dos documentos e efetivado por meios que garantam a 
sua total inutilizarão.
art. 3º o prazo para conclusão dos trabalhos será de 90 (noventa) dias, de-
vendo a comissão, ao final desse prazo, apresentar relatório conclusivo e de-
talhado à coordenação da cErat altaMira e a adMiNistraÇÃo desta sEfa.
art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em Exercício - sEfa

Protocolo: 778290
Portaria Nº 588 de 29 de MarÇo de 2022.
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Portaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no 
d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019).
r E s o l v E:
Art. 1º DESIGNAR os servidores ANA CRISTINA MOURA VIANA, Identifica-
ção funcional nº 5097223/01, fiscal de receitas Estaduais/coordenadora 
Fazendária, , e CARLOS ALBERTO JORGE DE OLIVEIRA, Identificação Fun-
cional nº 5902483/1, Gerente fazendário, para atuarem como fiscal titu-
lar e fiscal substituto, respectivamente, do coNtrato Nº 018/2022/sEfa, 
firmado entre a SEFA e a ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 778402
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coNtrato
.

coNtrato: 013/2022/seFa.
Modalidade: consultor individual nº 005/2021.
objeto: contratação de consultores individuais para criação e implantação 
de um sistema de busca inteligente no sítio da secretaria de Estado da 
Fazenda e do diário oficial eletrônico da SEFA.
data da assinatura: 24/03/2022.
vigência: 28/03/2022 até 27/03/2023.
orçamento: 17101.04.126.1508.8238
Natureza da despesa: 33.90.36
valor Mensal: r$ 9.000,00
valor Global: r$ 108.000,00
fonte dos recursos: 0131 e/ou 0331
contratante: secretaria de Estado da fazenda - cNPJ nº 05.054.903/0001-79.
contratado: MarcElo rocHa dE sá, cPf nº 278.571.662-00, rG nº. 
1326487 ssP/Pa, residente e domiciliado na travessa alenquer, 131, Bair-
ro cidade velha, cEP.: 66.020-020, Belém/Pa.
ordenador, em exercício: anidio Moutinho.

Protocolo: 777927
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aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de descLassiFicaÇÃo e aBertUra de PraZo Para 
aPreseNtaÇÃo de NoVa ProPosta de PreÇo

toMada de PreÇos 007/2021–seFa - Pa
objeto: rEforMa E aMPliaÇÃo das GUaritas dE ENtrada E saÍda da 
coordENaÇÃo EXEcUtiva dE coNtrolE dE MErcadorias EM trÂN-
sito itiNGa – cEcoMt itiNGa, , localizada na rodovia Br 010, KM 1481, 
Município de dom Eliseu – Pará.
  a secretaria de Estado da fazenda, por meio da sua comissão Permanen-
te de Licitação, no uso de suas atribuições legais, devido à desclassifica-
ção de todos os participantes na licitação acima identificada, comunica às 
empresas coNtiNENtal sErvicE sErviÇos dE coNstrUÇÃo EirEli e 
casa Nova coNstrUtora EirEli a concessão do prazo de oito (8) dias 
úteis para apresentação de nova proposta de preço livre das falhas que le-
varam a sua desclassificação, referidas na nota técnica emitida pela SEFA/
Pa, com base no subitem 9.11 do edital de licitação.
o inteiro teor da presente decisão encontra-se acessível no endereço eletrô-
nico: http://www.sefa.pa.gov.br (link licitações) e http://www.compraspara.
pa.gov.br e a nota técnica em http://www.sefa.pa.gov.br (link licitações).
aplicável o edital de licitação no que couber,  a entrega do envelope con-
tendo a nova proposta de preço e o início da sessão pública ocorrerão às 
10:00 horas, do dia 11 de abril de 2022, no Auditório Central da SEFA, lo-
calizado na avenida visconde de souza franco nº 110, Bairro reduto, cEP. 
66.053-000 - Belém/Pa. os licitantes interessados em participar do ato 
não necessitam enviar seus representantes legais para entregar o envelo-
pe com a nova proposta, podendo, nesse caso, encaminhá-lo via correio ou 
outro meio similar de entrega, atentando para a data e horário final para 
recebimento do mesmo, constante neste aviso. a correspondência deverá 
ser endereçada com aviso de recebimento para a comissão de licitação 
no endereço indicado no item 1 do edital de licitação e conter o envelope 
acima mencionado, com antecedência mínima de 1 (uma) hora do mo-
mento marcado para abertura da sessão pública. o envelope contendo a 
nova proposta de preço deverá estar fechado e lacrado, rubricado no fecho 
e identificado com o nome do licitante e contendo em sua parte externa e 
frontal, em caracteres destacados, os dizeres constantes do subitem 2.2 
do edital de licitação, com a substituição das expressões “envelope nº 2” e 
“proposta” por “NOVA PROPOSTA DE PREÇO”, sob pena de desclassificação.
Mais informações poderão ser obtidas por intermédio do e-mail isaias.
mota@sefa.pa.gov.br.
Belém-Pa, 29 de março de 2022.
isaias da costa Mota
Presidente da cPl/sEfa

Protocolo: 778398
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sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 590, 29 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 nº2022/351412-  cGrM
rEsolvE:
coNcEdEr a servidora MarlY aNNE oliviEr dE olivEira NoBUMasa 
, cargo assistente administrativo, Matricula nº 571914471, portadora do 
cPf nº 63659603287, suprimento de fundos no valor total de r$ 4.400,00 
(quatro mil e quatrocentos reais ), o qual deverá observar a classificação 
orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GEstÃo faZENdária
33.90.39 - oUtros sErviÇos dE tErcEiros PEssoa JUrÍdica:4.400,00 
(quatro mil e quatrocentos reais )
foNtE dE rEcUrsos: 0301 - rEcUrsos ordiNários
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cGrM, não 
subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês de MarÇo 

do exercício corrente, e deverão ser aplicados  em até 30 (trinta) dias a 
contar da data do recebimento 
A prestação de Contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício

Protocolo: 778083

diÁria
.

o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da 
FaZeNda, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no art.1, 
inciso iii, alínea “f” da Portaria sefano 451, de 13 de fevereiro de 2019,pu-
blicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro de 2019.
anidio Moutinho da conceição
diretor  de administração
Portaria Nº 583 de 28 de março de 2022 autorizar 3 e 1/2  diárias 
ao servidor liNcolN JosE da GaMa costa, nº 0572409001, coordE-
Nador faZENdário, coordENaÇÃo dE assUNtos faZENdários Es-
tratÉGicos, objetivo de participar da 51ª reunião ordinária da comissão 
de gestão fazendária - coGEf, no período de 05.04.2022 à 08.04.2022, no 
trecho Belém - são Paulo - Belém.
Portaria Nº 584 de 28 de março de 2022 autorizar 3 e 1/2  diárias 
ao servidor Eli sosiNHo riBEiro, nº 0519324902, ocupante do cargo de 
sUBsEcrEtário, sEcrEtario adJUNto dE rEcEitas dE Estado da 
faZENda, objetivo de participar da 51ª reunião ordinária  da comissão de 
gestão fazendária - coGEf, no período de 05.04.2022 à 08.04.2022, no 
trecho Belém - são Paulo - Belém.
Portaria Nº 586 de 28 de março de 2022 autorizar e 1/2  diárias ao 
servidor EdUardo caMPos iKEtaNi, nº 0591475801, aUditor -a, dirE-
toria dE tEcNoloGia da iNforMaÇÃo, objetivo de apresentar de forma 
presencial o andamento do projeto de simplificação das obrigações tributá-
rias na comissão de gestão fazendária - coGEf, no período de 05.04.2022 
à  08.04.2022, no trecho Belém - são Paulo - Belém.
Portaria Nº 535 de 18 de março de 2022 autorizar 3 e 1/2  diá-
rias ao servidor david raPHaEl MatEUs dE alMEida GoNcalvEs, nº 
0591494901, aUditor-a, dirEtoria dE tEcNoloGia da iNforMaÇÃo, 
objetivo de  participação de reunião: evento 51º reunião coGEf, no perí-
odo de 05.04.2022 à 08.04.2022, no trecho Belém - são Paulo - Belém.
Portaria Nº 561 de 24 de março de 2022 autorizar 3 e 1/2  di-
árias a servidora MariNÉa do socorro carvalHo dos saNtos, nº 
5558995402, tEcNico EM GEstÃo dEsENvolviMENto UrBaNo, Es-
cola faZENdária, objetivo de participar do i seminário integrados de 
atividades Produtivas da região do Xingu, no período de 05.04.2022 à 
08.04.2022, no trecho Belém - altamira -Belém.
Portaria Nº 562 de 24 de março de 2022 autorizar 3 e 1/2  diárias 
a servidora Zilda Maria MoraEs BENJaMiM, nº 0319144304, tEcNico 
EM GEstao PUBlica, lotada na Escola faZENdária, objetivo de atender 
a solicitação constante no oficio 05/2022 da associação de municípios do 
consorcio Belo Monte, no período de 05.04.2022 à 08.04.2022, no trecho 
Belém - altamira - Belém.
Portaria Nº 587 de 29 de março de 2022 autorizar 10 e 1/2  diárias 
ao servidor carlos HENriQUE Maria, nº 0591477401, ocupante do car-
go de fiscal -a, coord. EXEc. dE coNtrolE MErcadoria EM traNs. 
DO GURUPI, objetivo de integrar gt - projeto de fiscalização de merca-
dorias em trânsito, no período de 04.04.2022 à 14.04.2022, no trecho 
cachoeira do Piriá - Belém - cachoeira do Piriá.
Portaria Nº 589 de 29 de março de 2022 autorizar 4 e 1/2  diárias a 
colaboradora eventual saYoNara PErEira dE olivEira,  colaBorador 
EvENtUal, objetivo de compartilhamento de boas práticas de gestão es-
tratégicas de pessoas, no período de 29.03.2022 à 02.04.2022, no trecho 
Natal- Belém - Natal.

Protocolo: 778120

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de aUto de iNFraÇao e NotiFicaÇÃo 
FiscaL de trÂNsito - cerat BeLÉM

o coordenador regional de administração tributária e Não tributária da 
secretaria da fazenda – cErat Belém, no uso de suas atribuições, faZ 
saBEr a todos quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer outro 
meio tomarem conhecimento, que foram lavrados os aUtos dE iNfraÇÃo 
E NotificaÇÃo fiscal dE trÂNsito - aiNf´s, originários de termos de 
Apreensão e Depósito - TAD´s, conforme abaixo:

aiNF N° tad N° coNtriBUiNtes iNs.est/cNPJ/cPF
492021510000567-9 492021390000442 JENiffEr saNtaNa alvEs dEl aGUila 15591925-3

o prazo para efetuar o recolhimento do crédito tributário ou apresentar im-
pugnação é de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º dia da publicação 
desta Notificação, de acordo com o que estabelece a Lei n.º 6.182, de 30 
de dezembro de 1998, alterada pela lei nº 7.078, de 28 de dezembro de 
2007, art. 14, § 3º, o que poderá ser feito nesta coordenação, localizada 
na av. Gentil Bittencourt nº 2566, entre av. José Bonifácio e trav. castelo 
Branco - São Braz, no horário de 08:00 as 14:00hs, findo o qual sujeitar-
se-á a cobrança executiva do crédito tributário.
Ilyich Dantas Diniz
coordenador fazendário – cErat - Belém

Protocolo: 777956
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Portaria Nº  206 , de  29 de  MarÇo de 2022
o sEcrEtário dE Estado da faZENda, no desempenho das atribuições que lhe são conferidas, e considerando as disposições do § 3º do art. 165 da 
constituição federal; as disposições do § 6º do art. 204 da constituição Estadual; as disposições estabelecidas nos artigos 2º, 52 e 53 da lei comple-
mentar nº 101, de 4 de maio de 2000; da resolução nº 17.659, de 10 de março de 2009, do tribunal de contas do Estado do Pará; e da Portaria stN nº 
924, de 08 de julho de 2021 que aprova a 12ª edição do Manual de demonstrativos fiscais (Mdf).
rEsolvE:
Art. 1º. Divulgar a Execução Orçamentária do Governo do Estado do Pará, realizada e registrada no SIAFEM pelos órgãos e entidades da Administração 
Pública Estadual, integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, relativa ao 1º bimestre de 2022 (janeiro/fevereiro), período de referência 
janeiro a fevereiro.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior
secretário de Estado da fazenda

Notas eXPLicatiVas
1. os demonstrativos, anexos 1 a 4, 6 a 8, 12 e 14, apresentados nesta publicação, foram aprovados pela Portaria nº 924 , de 8 de julho de 2021, da 
stN. os outros demonstrativos da execução orçamentária, tabelas 1 a 4 são divulgados conforme disposto nos decretos legislativos Estadual nº 02 e 
112, de 20 de março de 2020 e 15 de dezembro de 2020, respectivamente e decreto Estadual nº 658, de 01 de abril de 2020, e também o compromisso 
do Governo do Estado em dar transparência das contas públicas aos órgãos de controle e a sociedade.
2. o Balanço orçamentário e as demonstrações da Execução orçamentária referem-se, exclusivamente, aos orçamentos fiscal e da seguridade social, 
no âmbito da Administração Pública Estadual.
3. consideram-se orçamentos fiscal e da seguridade social o conjunto de dotações estabelecidas para as unidades orçamentárias, de acordo com a lei 
orçamentária anual nº 9.496, de 11 de janeiro de 2022, acrescida dos créditos adicionais abertos e/ou reabertos até o mês de dezembro de 2022. Esta 
composição está assim estruturada:
i. Órgãos da administração direta, compreendendo inclusive os valores relativos às despesas de transferências intragovernamentais para entidades não 
contempladas nos orçamentos fiscal e da seguridade social;
ii. fundos Especiais;
iii. Entidades da administração indireta, tais como:
a. fundações;
b. autarquias;
c. Empresas Públicas dependentes; e
d. sociedades de Economia Mista dependentes.
4. considera-se como execução orçamentária da receita, a ocorrência do estágio da arrecadação, sendo utilizado o regime de caixa.
5. considera-se, durante o exercício, somente as despesas liquidadas como executadas, ou seja, até a ocorrência do estágio da liquidação, efetivado ou 
não o seu respectivo pagamento. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também 
consideradas executadas. Portanto, ao final do exercício, passam a ser consideradas as despesas empenhadas.
6. Nos anexos 1, 2 e 7 são destacadas as operações intraorçamentárias, às quais se referem o manual de contabilidade aplicada ao setor Público, 9ª 
edição, Parte i – Procedimentos contábeis orçamentários, aprovado pela Portaria conjunta stN/sof nº 117, de 28 de outubro de 2021. No anexo 3, as 
operações intraorçamentárias são excluídas conforme o § 3º do art. 2º da lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
7. Para atendimento dos decretos legislativo Estadual nº 02 e nº 112, de 20 de março de 2020 e 15 de dezembro de 2020, respectivamente, e do decreto Es-
tadual nº 658, de 1º de abril de 2020, foi incluído neste Relatório tabelas que demonstram as autorizações e execuções de despesas orçamentárias relacionadas 
ao enfrentamento da calamidade pública estadual, de repercursão e importância nacional e internacional decorrente de pandemia. 
8. Estas informações estão disponíveis na Internet “http://www.sefa.pa.gov.br/” (Contabilidade Geral do Estado – Relatório Resumido da Execução Orçamentária).
PaUlo roBErto Paiva dE olivEira
diretor de Gestão contábil e fiscal
de acordo,
loUrival dE Barros BarBalHo JUNior
secretário adjunto do tesouro de Estado da fazenda

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

No Bimestre % Até o Bimestre %
 (a)  (b)  (b/a)  (c) (c/a)  (a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) 29.796.602.711,00 29.796.602.711,00 6.090.999.530,80 20,44 6.090.999.530,80 20,44 23.705.603.180,20
    RECEITAS CORRENTES 28.746.444.314,00 28.746.444.314,00 6.082.799.651,53 21,16 6.082.799.651,53 21,16 22.663.644.662,47
       IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 13.607.570.930,00 13.607.570.930,00 2.973.501.196,82 21,85 2.973.501.196,82 21,85 10.634.069.733,18
            Impostos 12.186.552.521,00    12.186.552.521,00    2.744.351.508,01     22,52 2.744.351.508,01      22,52 9.442.201.012,99
            Taxas 1.421.018.409,00      1.421.018.409,00      229.149.688,81        16,13 229.149.688,81         16,13 1.191.868.720,19
            Contribuição de Melhoria
        CONTRIBUIÇÕES 1.455.885.372,00 1.455.885.372,00 211.260.848,01 14,51 211.260.848,01 14,51 1.244.624.523,99
            Contribuições Sociais 1.455.885.372,00      1.455.885.372,00      211.260.848,01        14,51 211.260.848,01         14,51 1.244.624.523,99
            Contribuições Econômicas
            Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional
            Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
        RECEITA PATRIMONIAL 558.410.012,00 558.410.012,00 109.773.606,09 19,66 109.773.606,09 19,66 448.636.405,91
            Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 20.634.762,00           20.634.762,00           1.427.987,68            6,92 1.427.987,68             6,92 19.206.774,32
            Valores Mobiliários 519.607.099,00         519.607.099,00         108.058.172,12        20,80 108.058.172,12         20,80 411.548.926,88
            Delegação de Serv Púb Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença
            Exploração de Recursos Naturais 17.227.793,00           17.227.793,00           194.808,16               1,13 194.808,16                1,13 17.032.984,84
            Exploração do Patrimônio Intangível
            Cessão de Direitos 92.638,13                 92.638,13                  -92.638,13
            Demais Receitas Patrimoniais 940.358,00                940.358,00 0,00 940.358,00
        RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00
        RECEITA INDUSTRIAL 15.627.744,00           15.627.744,00           1.999.909,96            12,80 1.999.909,96             12,80 13.627.834,04
        RECEITA DE SERVIÇOS 1.163.321.394,00 1.163.321.394,00 161.240.900,22 13,86 161.240.900,22 13,86 1.002.080.493,78
            Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 74.216.811,00           74.216.811,00           8.986.908,11            12,11 8.986.908,11             12,11 65.229.902,89
            Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
            Serviços e Atividades referentes à Saúde 1.075.362.874,00      1.075.362.874,00      149.604.281,63        13,91 149.604.281,63         13,91 925.758.592,37
            Serviços e Atividades Financeiras
            Outros Serviços 13.741.709,00           13.741.709,00           2.649.710,48            19,28 2.649.710,48             19,28 11.091.998,52
        TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 11.740.039.559,00 11.740.039.559,00 2.534.265.848,13 21,59 2.534.265.848,13 21,59 9.205.773.710,87
            Transferências da União e de suas Entidades 10.174.817.400,00    10.174.817.400,00    2.104.915.975,04     20,69 2.104.915.975,04      20,69 8.069.901.424,96
            Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 435.910,00                435.910,00                0,00 0,00 435.910,00
            Transferências dos Municípios e de suas Entidades 2.518.000,00             2.518.000,00             109.876,24               4,36 109.876,24                4,36 2.408.123,76
            Transferências de Instituições Privadas 6.876.439,00             6.876.439,00             121.957,30               1,77 121.957,30                1,77 6.754.481,70
            Transferências de Outras Instituições Públicas 1.551.866.297,00      1.551.866.297,00      428.030.839,89        27,58 428.030.839,89         27,58 1.123.835.457,11
            Transferências do Exterior
            Demais Tranferências Correntes 3.525.513,00             3.525.513,00             1.087.199,66            30,84 1.087.199,66             30,84 2.438.313,34
        OUTRAS RECEITAS CORRENTES 205.589.303,00 205.589.303,00 90.757.342,30 44,14 90.757.342,30 44,14 114.831.960,70
            Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 42.224.449,00           42.224.449,00           731.604,36               1,73 731.604,36                1,73 41.492.844,64
            Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 35.623.500,00           35.623.500,00           7.881.435,64            22,12 7.881.435,64             22,12 27.742.064,36
            Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
            Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital
            Demais Receitas Correntes 127.741.354,00         127.741.354,00         82.144.302,30          64,31 82.144.302,30           64,31 45.597.051,70
    RECEITAS DE CAPITAL 1.050.158.397,00 1.050.158.397,00 8.199.879,27 0,78 8.199.879,27 0,78 1.041.958.517,73
        OPERAÇÕES DE CRÉDITO 919.569.515,00 919.569.515,00 4.059.796,50 0,44 4.059.796,50 0,44 915.509.718,50
            Operações de Crédito - Mercado Interno 518.379.785,00         518.379.785,00         4.059.796,50            0,78 4.059.796,50             0,78 514.319.988,50
            Operações de Crédito - Mercado Externo 401.189.730,00         401.189.730,00         0,00 0,00 401.189.730,00
        ALIENAÇÃO DE BENS 14.758.505,00 14.758.505,00 895.411,09 6,07 895.411,09 6,07 13.863.093,91
            Alienação de Bens Móveis 525.000,00                525.000,00                300.800,00               57,30 300.800,00                57,30 224.200,00
            Alienação de Bens Imóveis 14.233.505,00           14.233.505,00           594.611,09               4,18 594.611,09                4,18 13.638.893,91
            Alienação de Bens Intangíveis
        AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 7.509.900,00             7.509.900,00             827.402,91               11,02 827.402,91                11,02 6.682.497,09
        TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 108.320.477,00 108.320.477,00 2.417.268,77 2,23 2.417.268,77 2,23 105.903.208,23
            Transferências da União e de suas Entidades 105.417.467,00         105.417.467,00         2.417.268,77            2,29 2.417.268,77             2,29 103.000.198,23
            Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 261.081,00                261.081,00 0,00 261.081,00
            Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00
            Transferências de Instituições Privadas 2.641.929,00             2.641.929,00             0,00 0,00 2.641.929,00
            Transferências de Outras Instituições Públicas
            Transferências do Exterior
            Transferências de Pessoas Físicas
            Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados
        OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
            Integralização do Capital Social
            Remuneração das Disponibilidades do Tesouro
            Resgate de Títulos do Tesouro
            Demais Receitas de Capital       
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) 1.541.096.800,00    1.541.096.800,00    260.544.533,72      16,91 260.544.533,72         16,91 1.280.552.266,28
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 31.337.699.511,00 31.337.699.511,00 6.351.544.064,52 20,27 6.351.544.064,52 20,27 24.986.155.446,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO  (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        Mobiliária 0,00
        Contratual 0,00
    Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        Mobiliária 0,00
        Contratual 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 31.337.699.511,00 31.337.699.511,00 6.351.544.064,52 20,27 6.351.544.064,52 20,27 24.986.155.446,48
DÉFICIT (VI)²
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 31.337.699.511,00 31.337.699.511,00 6.351.544.064,52 20,27 6.351.544.064,52 20,27 24.986.155.446,48
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES³ 1.880.210.598,48 701.261.934,38
    Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 189.343.005,58         186.299.715,83
    Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 1.690.867.592,90    514.962.218,55

JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE  JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS¹

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PREVISÃO INICIAL

R$ 1,00

Notas: 
¹As receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como: Dedução para o FUNDEB; Restituições de Receitas; e Perdas Apuradas nas Aplicações Financeiras do RPPS.

³Refere-se às receitas arrecadadas em exercícios anteriores não utilizadas (superávit financeiro), sendo que este saldo é utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, para custear despesas orçamentárias
executadas no exercício financeiro corrente.

RECEITAS REALIZADASPREVISÃO 
ATUALIZADA

²O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres, e, no último bimestre, pela despesa empenhada.

SALDO

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 17/Março/2022 e Hora de emissão 10h48min.
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R$ 1,00

Até o Bimestre Até o Bimestre

(d) (e) (f) g=(e - f) (h) i=(e - h) ( j ) (k)
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)  (VIII)                 29.436.602.711,00 31.197.634.886,55 4.378.117.830,97 4.378.117.830,97 26.819.517.055,58 3.898.232.550,78 3.898.232.550,78 27.299.402.335,77 3.824.998.713,89 0,00
DESPESAS CORRENTES                      25.352.884.460,00 26.259.449.911,84 3.787.105.121,06 3.787.105.121,06 22.472.344.790,78 3.551.628.032,19 3.551.628.032,19 22.707.821.879,65 3.481.312.382,89 0,00
   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              16.605.327.455,00 16.903.309.502,59 2.360.792.088,87 2.360.792.088,87 14.542.517.413,72 2.358.368.819,03 2.358.368.819,03 14.544.940.683,56 2.342.073.281,83
   JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA              264.055.496,00 264.055.496,00 46.175.461,57 46.175.461,57 217.880.034,43 46.175.461,57 46.175.461,57 217.880.034,43 46.175.461,57
   OUTRAS DESPESAS CORRENTES               8.483.501.509,00 9.092.084.913,25 1.380.137.570,62 1.380.137.570,62 7.711.947.342,63 1.147.083.751,59 1.147.083.751,59 7.945.001.161,66 1.093.063.639,49
     Transferências a Municípios 6.151.102,00 6.151.102,00 6.151.102,00 6.151.102,00
     Demais Despesas Correntes 8.477.350.407,00 9.085.933.811,25 1.380.137.570,62 1.380.137.570,62 7.705.796.240,63 1.147.083.751,59 1.147.083.751,59 7.938.850.059,66 1.093.063.639,49 0,00
 DESPESAS DE CAPITAL                     3.903.082.597,00 4.757.549.320,71 591.012.709,91 591.012.709,91 4.166.536.610,80 346.604.518,59 346.604.518,59 4.410.944.802,12 343.686.331,00 0,00
   INVESTIMENTOS       2.814.178.779,00 3.602.256.712,52 463.927.862,39 463.927.862,39 3.138.328.850,13 220.490.984,31 220.490.984,31 3.381.765.728,21 217.572.796,72
   INVERSÕES FINANCEIRAS                   444.449.597,00 510.838.387,19 17.324.002,82 17.324.002,82 493.514.384,37 16.499.002,82 16.499.002,82 494.339.384,37 16.499.002,82
   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                   644.454.221,00 644.454.221,00 109.760.844,70 109.760.844,70 534.693.376,30 109.614.531,46 109.614.531,46 534.839.689,54 109.614.531,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    180.635.654,00 180.635.654,00 180.635.654,00 180.635.654,00
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS)  (IX) 1.541.096.800,00 1.660.275.222,93 320.517.000,01 320.517.000,01 1.339.758.222,92 316.841.271,42 316.841.271,42 1.343.433.951,51 214.158.728,87 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) =  (VIII + IX) 30.977.699.511,00 32.857.910.109,48 4.698.634.830,98 4.698.634.830,98 28.159.275.278,50 4.215.073.822,20 4.215.073.822,20 28.642.836.287,28 4.039.157.442,76 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00
        OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00
   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00
        OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 30.977.699.511,00 32.857.910.109,48 4.698.634.830,98 4.698.634.830,98 28.159.275.278,50 4.215.073.822,20 4.215.073.822,20 28.642.836.287,28 4.039.157.442,76 0,00
SUPERÁVIT (XIII) 1.652.909.233,54 2.136.470.242,32
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 30.977.699.511,00 32.857.910.109,48 4.698.634.830,98 6.351.544.064,52 4.215.073.822,20 6.351.544.064,52 4.039.157.442,76 0,00
RESERVA DO RPPS¹ 360.000.000,00 360.000.000,00 360.000.000,00 360.000.000,00

No Bimestre % Até o Bimestre %
(a) (b) (b/a) (c) (c/a)

1.541.096.800,00 1.541.096.800,00 260.544.533,72 16,91 260.544.533,72 16,91
1.541.096.800,00 1.541.096.800,00 260.544.533,72 16,91 260.544.533,72 16,91
1.389.160.460,00 1.389.160.460,00 219.512.865,66 15,80 219.512.865,66 15,80
1.389.160.460,00 1.389.160.460,00 219.512.865,66 15,80 219.512.865,66 15,80

3.682.827,00 3.682.827,00 591.548,33 16,06 591.548,33 16,06
148.253.513,00 148.253.513,00 39.951.353,30 26,95 39.951.353,30 26,95
148.253.513,00 148.253.513,00 39.951.353,30 26,95 39.951.353,30 26,95

488.766,43 488.766,43
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS

488.766,43 488.766,43

1.541.096.800,00 1.541.096.800,00 260.544.533,72 16,91 260.544.533,72 16,91

Até o Bimestre Até o Bimestre

(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) (k)
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) 1.541.096.800,00 1.660.275.222,93 320.517.000,01 320.517.000,01 1.339.758.222,92 316.841.271,42 316.841.271,42 1.343.433.951,51 214.158.728,87 0,00
DESPESAS CORRENTES                      1.541.096.800,00 1.660.275.222,93 320.517.000,01 320.517.000,01 1.339.758.222,92 316.841.271,42 316.841.271,42 1.343.433.951,51 214.158.728,87 0,00
   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              1.207.771.623,00 1.325.373.140,60 296.308.902,91 296.308.902,91 1.029.064.237,69 294.912.327,03 294.912.327,03 1.030.460.813,57 192.289.875,77
   OUTRAS DESPESAS CORRENTES               333.325.177,00 334.902.082,33 24.208.097,10 24.208.097,10 310.693.985,23 21.928.944,39 21.928.944,39 312.973.137,94 21.868.853,10
TOTAL 1.541.096.800,00 1.660.275.222,93 320.517.000,01 320.517.000,01 1.339.758.222,92 316.841.271,42 316.841.271,42 1.343.433.951,51 214.158.728,87 0,00

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre No Bimestre

²A diferença de R$ 1,520 bilhão (R$ 1,880 bilhões deduzido de R$ 360 milhões), verificado entre a previsão atualizada e a dotação atualizada, refere-se ao montante da linha "SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES" informado no demonstrativo das receitas orçamentárias, conjugado com o montante da
reserva orçamentária do RPPS, conforme é demonstrado na linha "RESERVA DO RPPS" deste demonstrativo, respectivamente. 

0,00

108.302.159,70
0,00

¹A diferença de R$ 360 milhões entre a dotação inicial da despesa e a previsão inicial da receita refere-se à reserva orçamentária do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos-RPPS, conforme é demonstrado na linha "RESERVA DO RPPS". 

-488.766,43
0,00

DESPESAS PAGAS 
ATÉ O BIMESTRE

   OUTRAS RECEITAS CORRENTES -488.766,43

Notas:
FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 17/Março/2022 e Hora de emissão 12h19min.

1.280.552.266,28

TOTAL

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS CORRENTES

SALDO

INSCRITAS EM 
RESTOS A PAGAR 

NÃO
PROCESSADOS

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR

SALDO DESPESAS PAGAS 
ATÉ O BIMESTRE

INSCRITAS EM 
RESTOS A PAGAR 

NÃO
PROCESSADOS

JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

No Bimestre No Bimestre

1.280.552.266,28

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO
ATUALIZADA

      CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1.169.647.594,34

   RECEITA DE SERVICOS 108.302.159,70

1.169.647.594,34
   RECEITA INDUSTRIAL

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO
ATUALIZADA²

(a-c)

3.091.278,67

1.280.552.266,28

DESPESAS

        SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
        OUTROS SERVIÇOS

        INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
        DEMAIS RECEITAS CORRENTES

   RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)

R$ 1,00

 Até o Bimestre %   Até o Bimestre  % 

(a) (b) (b/total b) (c )=(a-b) (d) (d/total d) (e)=(a-d) (f)
29.436.602.711,00     31.197.634.886,55   4.378.117.830,97       4.378.117.830,97         93,18 26.819.517.055,58 3.898.232.550,78       3.898.232.550,78     92,48 27.299.402.335,77 0,00

001 LEGISLATIVA 1.102.853.733,00       1.102.876.533,00     156.408.794,67          156.408.794,67            3,33 946.467.738,33 145.010.181,08          145.010.181,08        3,44 957.866.351,92 0,00
031   ACAO LEGISLATIVA 47.823.341,00            47.823.341,00            5.231.948,50                5.231.948,50                  0,11 42.591.392,50 3.761.943,82                3.761.943,82              0,09 44.061.397,18
032   CONTROLE EXTERNO 279.278.057,00          279.300.857,00          33.145.694,31              33.145.694,31                0,71 246.155.162,69 30.205.493,06              30.205.493,06            0,72 249.095.363,94
121   PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 960.000,00                 960.000,00                 -                                -                                  0,00 960.000,00 -                                -                              0,00 960.000,00
122   ADMINISTRACAO GERAL 621.908.172,00          621.908.172,00          94.377.893,30              94.377.893,30                2,01 527.530.278,70 90.918.473,24              90.918.473,24            2,16 530.989.698,76
126   TECNOLOGIA DA INFORMACAO 21.295.227,00            21.295.227,00            1.083.356,99                1.083.356,99                  0,02 20.211.870,01 130.276,89                   130.276,89                 0,00 21.164.950,11
128   FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 3.000.000,00              3.000.000,00              100.500,00                   100.500,00                     0,00 2.899.500,00 58.500,00                     58.500,00                   0,00 2.941.500,00
131   COMUNICACAO SOCIAL 2.265.452,00              2.265.452,00              50.000,00                     50.000,00                       0,00 2.215.452,00 -                                -                              0,00 2.265.452,00
302   ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13.800.000,00            13.800.000,00            2.406.168,57                2.406.168,57                  0,05 11.393.831,43 2.406.168,57                2.406.168,57              0,06 11.393.831,43
331   PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 110.523.484,00          110.523.484,00          19.998.233,00              19.998.233,00                0,43 90.525.251,00 17.529.325,50              17.529.325,50            0,42 92.994.158,50
451   INFRAESTRUTURA URBANA 2.000.000,00              2.000.000,00              15.000,00                     15.000,00                       0,00 1.985.000,00 -                                -                              0,00 2.000.000,00
002 JUDICIARIA 1.424.748.751,00       1.450.840.088,54     183.551.060,59          183.551.060,59            3,91 1.267.289.027,95 173.961.243,75          173.961.243,75        4,13 1.276.878.844,79 0,00
061   ACAO JUDICIARIA 59.902.677,00            85.994.014,54            4.790.972,92                4.790.972,92                  0,10 81.203.041,62 1.582.162,04                1.582.162,04              0,04 84.411.852,50
122   ADMINISTRACAO GERAL 1.173.686.124,00       1.173.686.124,00       152.081.455,00            152.081.455,00              3,24 1.021.604.669,00 150.853.046,23            150.853.046,23          3,58 1.022.833.077,77
126   TECNOLOGIA DA INFORMACAO 42.363.321,00            42.363.321,00            4.619.473,62                4.619.473,62                  0,10 37.743.847,38 20.658,77                     20.658,77                   0,00 42.342.662,23
128   FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 1.588.315,00              1.588.315,00              96.535,76                     96.535,76                       0,00 1.491.779,24 19.288,90                     19.288,90                   0,00 1.569.026,10
129   ADMINISTRACAO DE RECEITAS 1.508.243,00              1.508.243,00              169.093,10                   169.093,10                     0,00 1.339.149,90 5.965,76                       5.965,76                     0,00 1.502.277,24
131   COMUNICACAO SOCIAL 940.000,00                 940.000,00                 50.440,13                     50.440,13                       0,00 889.559,87 48.531,13                     48.531,13                   0,00 891.468,87
302   ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 33.773.412,00            33.773.412,00            3.649.505,73                3.649.505,73                  0,08 30.123.906,27 3.356.830,55                3.356.830,55              0,08 30.416.581,45
331   PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 110.986.659,00          110.986.659,00          18.093.584,33              18.093.584,33                0,39 92.893.074,67 18.074.760,37              18.074.760,37            0,43 92.911.898,63
003 ESSENCIAL A JUSTICA 1.459.434.232,00       1.641.723.059,64     219.063.588,64          219.063.588,64            4,66 1.422.659.471,00 172.356.460,53          172.356.460,53        4,09 1.469.366.599,11 0,00
062   DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDIC 9.000.000,00              9.000.000,00              -                                -                                  0,00 9.000.000,00 -                                -                              0,00 9.000.000,00
091   DEFESA DA ORDEM JURIDICA 573.432.739,00          675.848.582,52          93.691.887,17              93.691.887,17                1,99 582.156.695,35 77.098.490,72              77.098.490,72            1,83 598.750.091,80
092   REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 16.055.981,00            17.776.173,29            1.665.287,88                1.665.287,88                  0,04 16.110.885,41 1.659.899,60                1.659.899,60              0,04 16.116.273,69
122   ADMINISTRACAO GERAL 560.461.251,00          593.172.225,94          75.069.404,85              75.069.404,85                1,60 518.102.821,09 63.048.949,43              63.048.949,43            1,50 530.123.276,51
124   CONTROLE INTERNO 105.500,00                 105.500,00                 14.005,42                     14.005,42                       0,00 91.494,58 14.005,42                     14.005,42                   0,00 91.494,58
126   TECNOLOGIA DA INFORMACAO 4.165.847,00              4.165.847,00              1.024.380,75                1.024.380,75                  0,02 3.141.466,25 599.545,61                   599.545,61                 0,01 3.566.301,39
128   FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 14.203.072,00            15.673.572,00            918.377,77                   918.377,77                     0,02 14.755.194,23 606.800,95                   606.800,95                 0,01 15.066.771,05
131   COMUNICACAO SOCIAL 750.000,00                 770.000,00                 -                                -                                  0,00 770.000,00 -                                -                              0,00 770.000,00
183   INFORMACAO E INTELIGENCIA 205.000,00                 205.000,00                 8.150,08                       8.150,08                         0,00 196.849,92 8.150,08                       8.150,08                     0,00 196.849,92
303   SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 25.000,00                   25.000,00                   3.204,63                       3.204,63                         0,00 21.795,37 3.204,63                       3.204,63                     0,00 21.795,37
331   PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 135.622.018,00          156.037.368,47          17.358.962,24              17.358.962,24                0,37 138.678.406,23 17.358.962,24              17.358.962,24            0,41 138.678.406,23
421   CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL 145.107.824,00          168.543.790,42          29.309.927,85              29.309.927,85                0,62 139.233.862,57 11.958.451,85              11.958.451,85            0,28 156.585.338,57
451   INFRAESTRUTURA URBANA 300.000,00                 400.000,00                 -                                -                                  0,00 400.000,00 -                                -                              0,00 400.000,00
004 ADMINISTRACAO 1.534.581.788,00       1.582.882.011,82     127.601.734,67          127.601.734,67            2,72 1.455.280.277,15 114.586.318,46          114.586.318,46        2,72 1.468.295.693,36 0,00
032   CONTROLE EXTERNO 224.000,00                 224.000,00                 11.135,38                     11.135,38                       0,00 212.864,62 11.135,38                     11.135,38                   0,00 212.864,62
121   PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 45.720.996,00            46.374.996,00            3.690.994,80                3.690.994,80                  0,08 42.684.001,20 3.669.055,80                3.669.055,80              0,09 42.705.940,20
122   ADMINISTRACAO GERAL 1.282.629.506,00       1.287.347.934,82       106.190.828,68            106.190.828,68              2,26 1.181.157.106,14 101.049.200,06            101.049.200,06          2,40 1.186.298.734,76
123   ADMINISTRACAO FINANCEIRA 37.628.745,00            40.722.405,00            3.723.317,66                3.723.317,66                  0,08 36.999.087,34 3.254.450,22                3.254.450,22              0,08 37.467.954,78
124   CONTROLE INTERNO 10.000,00                   280.128,00                 945,72                          945,72                            0,00 279.182,28 944,72                          944,72                        0,00 279.183,28
126   TECNOLOGIA DA INFORMACAO 82.052.208,00            99.423.510,00            6.738.432,62                6.738.432,62                  0,14 92.685.077,38 1.397.332,43                1.397.332,43              0,03 98.026.177,57
128   FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 2.890.254,00              3.956.424,00              255.902,55                   255.902,55                     0,01 3.700.521,45 143.655,53                   143.655,53                 0,00 3.812.768,47
331   PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 25.352.136,00            25.352.136,00            3.684.637,15                3.684.637,15                  0,08 21.667.498,85 3.684.637,12                3.684.637,12              0,09 21.667.498,88
363   ENSINO PROFISSIONAL 165.120,00                 165.120,00                 1,00                              1,00                                0,00 165.119,00 -                                -                              0,00 165.120,00
364   ENSINO SUPERIOR 280.000,00                 280.000,00                 118,69                          118,69                            0,00 279.881,31 118,69                          118,69                        0,00 279.881,31
422   DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 20.129.845,00            20.129.845,00            1.455.900,84                1.455.900,84                  0,03 18.673.944,16 449.332,97                   449.332,97                 0,01 19.680.512,03
451   INFRAESTRUTURA URBANA 34.884.666,00            34.230.666,00            1.825.425,51                1.825.425,51                  0,04 32.405.240,49 902.361,47                   902.361,47                 0,02 33.328.304,53
571   DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 10.000,00                   10.000,00                   -                                -                                  0,00 10.000,00 -                                -                              0,00 10.000,00
608   PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 2.604.312,00              24.384.847,00            24.094,07                     24.094,07                       0,00 24.360.752,93 24.094,07                     24.094,07                   0,00 24.360.752,93
006 SEGURANCA PUBLICA 3.686.646.664,00       3.853.161.667,98     495.836.416,11          495.836.416,11            10,55 3.357.325.251,87 438.759.995,71          438.759.995,71        10,41 3.414.401.672,27 0,00
122   ADMINISTRACAO GERAL 2.721.233.061,00       2.732.118.061,00       371.258.144,21            371.258.144,21              7,90 2.360.859.916,79 361.648.504,96            361.648.504,96          8,58 2.370.469.556,04
124   CONTROLE INTERNO 2.674.217,00              2.674.217,00              332.064,79                   332.064,79                     0,01 2.342.152,21 300.621,92                   300.621,92                 0,01 2.373.595,08
125   NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 230.848.403,00          288.846.802,00          17.756.038,85              17.756.038,85                0,38 271.090.763,15 12.550.088,90              12.550.088,90            0,30 276.296.713,10
126   TECNOLOGIA DA INFORMACAO 90.606.137,00            91.127.279,00            6.605.050,57                6.605.050,57                  0,14 84.522.228,43 3.018.544,50                3.018.544,50              0,07 88.108.734,50
128   FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 20.276.881,00            24.319.458,80            6.978.661,03                6.978.661,03                  0,15 17.340.797,77 400.175,31                   400.175,31                 0,01 23.919.283,49
181   POLICIAMENTO 271.624.910,00          361.472.163,53          43.042.350,81              43.042.350,81                0,92 14.801.278,14              14.801.278,14            0,35 346.670.885,39
182   DEFESA CIVIL 33.023.909,00            34.710.909,00            5.495.997,81                5.495.997,81                  0,12 29.214.911,19 4.035.058,73                4.035.058,73              0,10 30.675.850,27
183   INFORMACAO E INTELIGENCIA 16.610.201,00            17.322.751,40            2.559.874,27                2.559.874,27                  0,05 14.762.877,13 1.462.399,99                1.462.399,99              0,03 15.860.351,41
244   ASSISTENCIA COMUNITARIA 84.651,00                   84.651,00                   -                                -                                  0,00 84.651,00 -                                -                              0,00 84.651,00
303   SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 11.631.729,00            12.452.810,25            1.261.052,20                1.261.052,20                  0,03 11.191.758,05 117.282,99                   117.282,99                 0,00 12.335.527,26
331   PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 269.126.719,00          269.126.719,00          40.116.157,77              40.116.157,77                0,85 229.010.561,23 40.101.021,47              40.101.021,47            0,95 229.025.697,53
422   DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 5.405.846,00              5.405.846,00              431.023,80                   431.023,80                     0,01 4.974.822,20 325.018,80                   325.018,80                 0,01 5.080.827,20
451   INFRAESTRUTURA URBANA 13.500.000,00            13.500.000,00            -                                -                                  0,00 13.500.000,00 -                                -                              0,00 13.500.000,00
008 ASSISTENCIA SOCIAL 1.195.437.021,00       1.331.266.192,72     266.859.310,65          266.859.310,65            5,68 1.064.406.882,07 260.109.786,23          260.109.786,23        6,17 1.071.156.406,49 0,00
122   ADMINISTRACAO GERAL 193.602.377,00          195.783.959,38          25.300.289,05              25.300.289,05                0,54 170.483.670,33 23.361.995,41              23.361.995,41            0,55 172.421.963,97
126   TECNOLOGIA DA INFORMACAO 939.663,00                 939.663,00                 78.427,22                     78.427,22                       0,00 861.235,78 60.327,27                     60.327,27                   0,00 879.335,73
128   FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 1.742.216,00              2.675.592,28              32.405,94                     32.405,94                       0,00 2.643.186,34 32.405,92                     32.405,92                   0,00 2.643.186,36
131   COMUNICACAO SOCIAL 230.000,00                 230.000,00                 -                                -                                  0,00 230.000,00 -                                -                              0,00 230.000,00
241   ASSISTENCIA AO IDOSO 6.300.001,00              9.284.141,10              143.827,67                   143.827,67                     0,00 9.140.313,43 138.037,64                   138.037,64                 0,00 9.146.103,46

 DOTAÇÃO 
ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

 No Bimestre  No Bimestre 
 DOTAÇÃO INICIAL 

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

INSCRITAS EM 
RESTOS A PAGAR 

NÃO
PROCESSADOS1

1
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 Até o Bimestre %   Até o Bimestre  % 

(a) (b) (b/total b) (c )=(a-b) (d) (d/total d) (e)=(a-d) (f)

 DOTAÇÃO 
ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO
 No Bimestre  No Bimestre 

 DOTAÇÃO INICIAL FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

INSCRITAS EM 
RESTOS A PAGAR 

NÃO
PROCESSADOS1

242   ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICENCIA 500.000,00                 2.118.172,70              1.618.172,70                1.618.172,70                  0,03 500.000,00 -                                -                              0,00 2.118.172,70
243   ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 9.959.539,00              11.923.982,43            2.537.874,99                2.537.874,99                  0,05 9.386.107,44 1.149.604,75                1.149.604,75              0,03 10.774.377,68
244   ASSISTENCIA COMUNITARIA 68.470.929,00            175.742.385,83          72.192.003,84              72.192.003,84                1,54 103.550.381,99 71.822.839,98              71.822.839,98            1,70 103.919.545,85
302   ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 837.497.287,00          852.497.287,00          157.455.276,19            157.455.276,19              3,35 695.042.010,81 157.433.565,22            157.433.565,22          3,74 695.063.721,78
303   SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 2.648.400,00              6.424.400,00              2.420.581,33                2.420.581,33                  0,05 4.003.818,67 1.101.456,59                1.101.456,59              0,03 5.322.943,41
331   PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 30.472.522,00            30.472.522,00            4.294.595,19                4.294.595,19                  0,09 26.177.926,81 4.240.983,73                4.240.983,73              0,10 26.231.538,27
422   DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 41.574.087,00            41.674.087,00            785.856,53                   785.856,53                     0,02 40.888.230,47 768.569,72                   768.569,72                 0,02 40.905.517,28
451   INFRAESTRUTURA URBANA 1.500.000,00              1.500.000,00              -                                -                                  0,00 1.500.000,00 -                                -                              0,00 1.500.000,00
009 PREVIDENCIA SOCIAL 4.581.304.556,00       4.686.878.925,30     784.367.202,10          784.367.202,10            16,69 3.902.511.723,20 772.361.236,75          772.361.236,75        18,32 3.914.517.688,55 0,00
122   ADMINISTRACAO GERAL 81.230.000,00            81.230.000,00            19.045.657,46              19.045.657,46                0,41 62.184.342,54 11.059.379,22              11.059.379,22            0,26 70.170.620,78
123   ADMINISTRACAO FINANCEIRA 500.000,00                 500.000,00                 287.679,56                   287.679,56                     0,01 212.320,44 23.395,41                     23.395,41                   0,00 476.604,59
126   TECNOLOGIA DA INFORMACAO 19.400.000,00            19.400.000,00            9.392.205,38                9.392.205,38                  0,20 10.007.794,62 7.277.888,31                7.277.888,31              0,17 12.122.111,69
128   FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 1.350.000,00              1.350.000,00              169.170,00                   169.170,00                     0,00 1.180.830,00 158.925,00                   158.925,00                 0,00 1.191.075,00
131   COMUNICACAO SOCIAL 4.000.000,00              4.000.000,00              -                                -                                  0,00 4.000.000,00 -                                -                              0,00 4.000.000,00
272   PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 4.465.774.556,00       4.571.348.925,30       752.182.117,58            752.182.117,58              16,01 3.819.166.807,72 752.176.197,33            752.176.197,33          17,84 3.819.172.727,97
331   PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 3.800.000,00              3.800.000,00              340.372,12                   340.372,12                     0,01 3.459.627,88 340.242,52                   340.242,52                 0,01 3.459.757,48
422   DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 50.000,00                   50.000,00                   -                                -                                  0,00 50.000,00 -                                -                              0,00 50.000,00
451   INFRAESTRUTURA URBANA 5.200.000,00              5.200.000,00              2.950.000,00                2.950.000,00                  0,06 2.250.000,00 1.325.208,96                1.325.208,96              0,03 3.874.791,04
010 SAUDE 4.147.654.749,00       4.367.525.378,46     688.066.114,10          688.066.114,10            14,64 3.679.459.264,36 546.255.739,39          546.255.739,39        12,96 3.821.269.639,07 0,00
121   PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 7.973.386,00              8.020.995,10              35.276,17                     35.276,17                       0,00 7.985.718,93 34.776,17                     34.776,17                   0,00 7.986.218,93
122   ADMINISTRACAO GERAL 1.383.501.886,00       1.389.827.482,01       193.639.855,64            193.639.855,64              4,12 1.196.187.626,37 180.744.649,77            180.744.649,77          4,29 1.209.082.832,24
126   TECNOLOGIA DA INFORMACAO 11.008.095,00            11.008.095,00            1.085.310,55                1.085.310,55                  0,02 9.922.784,45 298.772,49                   298.772,49                 0,01 10.709.322,51
128   FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 10.394.552,00            16.151.873,42            2.198.288,01                2.198.288,01                  0,05 13.953.585,41 1.655.400,72                1.655.400,72              0,04 14.496.472,70
131   COMUNICACAO SOCIAL 262.086,00                 262.086,00                 -                                -                                  0,00 262.086,00 -                                -                              0,00 262.086,00
244   ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.063.066,00              1.124.608,88              593,45                          593,45                            0,00 1.124.015,43 593,45                          593,45                        0,00 1.124.015,43
301   ATENCAO BASICA 105.568.538,00          122.268.830,11          18.601.968,50              18.601.968,50                0,40 103.666.861,61 6.837.955,85                6.837.955,85              0,16 115.430.874,26
302   ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.421.850.425,00       2.602.299.433,85       449.832.674,11            449.832.674,11              9,57 2.152.466.759,74 338.510.334,73            338.510.334,73          8,03 2.263.789.099,12
305   VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA 87.820.786,00            98.125.794,25            5.981.695,05                5.981.695,05                  0,13 92.144.099,20 1.499.442,16                1.499.442,16              0,04 96.626.352,09
331   PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 114.048.829,00          114.048.829,00          16.634.209,86              16.634.209,86                0,35 97.414.619,14 16.634.209,86              16.634.209,86            0,39 97.414.619,14
422   DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 2.970.885,00              2.970.885,00              39.993,56                     39.993,56                       0,00 2.930.891,44 34.845,94                     34.845,94                   0,00 2.936.039,06
451   INFRAESTRUTURA URBANA 170.000,00                 170.000,00                 -                                -                                  0,00 170.000,00 -                                -                              0,00 170.000,00
665   NORMALIZACAO E QUALIDADE 1.022.215,00              1.246.465,84              16.249,20                     16.249,20                       0,00 1.230.216,64 4.758,25                       4.758,25                     0,00 1.241.707,59
011 TRABALHO 17.252.919,00           18.967.919,00          1.669.775,99              1.669.775,99                0,04 17.298.143,01 832.510,84                 832.510,84               0,02 18.135.408,16 0,00
122   ADMINISTRACAO GERAL 3.445.195,00              3.445.195,00              255.389,64                   255.389,64                     0,01 3.189.805,36 244.324,57                   244.324,57                 0,01 3.200.870,43
126   TECNOLOGIA DA INFORMACAO 10.000,00                   10.000,00                   1.200,00                       1.200,00                         0,00 8.800,00 -                                -                              0,00 10.000,00
128   FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 100.000,00                 100.000,00                 -                                -                                  0,00 100.000,00 -                                -                              0,00 100.000,00
331   PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 292.000,00                 292.000,00                 37.334,84                     37.334,84                       0,00 254.665,16 37.334,84                     37.334,84                   0,00 254.665,16
333   EMPREGABILIDADE 4.470.824,00              4.470.824,00              305.846,68                   305.846,68                     0,01 4.164.977,32 305.846,60                   305.846,60                 0,01 4.164.977,40
334   FOMENTO AO TRABALHO 8.934.900,00              10.649.900,00            1.070.004,83                1.070.004,83                  0,02 9.579.895,17 245.004,83                   245.004,83                 0,01 10.404.895,17
012 EDUCACAO 4.810.484.099,00       5.040.699.336,71     640.894.221,54          640.894.221,54            13,64 4.399.805.115,17 586.033.842,01          586.033.842,01        13,90 4.454.665.494,70 0,00
122   ADMINISTRACAO GERAL 1.341.352.899,00       1.371.305.152,84       163.473.721,58            163.473.721,58              3,48 1.207.831.431,26 149.538.330,31            149.538.330,31          3,55 1.221.766.822,53
126   TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1.932.252,00              1.932.252,00              992.583,30                   992.583,30                     0,02 939.668,70 328.261,35                   328.261,35                 0,01 1.603.990,65
128   FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 130.333,00                 130.333,00                 -                                -                                  0,00 130.333,00 -                                -                              0,00 130.333,00
131   COMUNICACAO SOCIAL 51.780,00                   51.780,00                   42.391,16                     42.391,16                       0,00 9.388,84 -                                -                              0,00 51.780,00
306   ALIMENTACAO E NUTRICAO 105.883.823,00          145.302.233,07          1.725.297,60                1.725.297,60                  0,04 143.576.935,47 1.107.793,50                1.107.793,50              0,03 144.194.439,57
331   PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 257.236.009,00          257.236.009,00          39.708.186,42              39.708.186,42                0,85 217.527.822,58 39.525.568,06              39.525.568,06            0,94 217.710.440,94
361   ENSINO FUNDAMENTAL 872.690.150,00          898.011.179,94          153.514.172,82            153.514.172,82              3,27 744.497.007,12 139.505.410,54            139.505.410,54          3,31 758.505.769,40
362   ENSINO MEDIO 1.377.812.784,00       1.466.422.339,78       227.664.454,30            227.664.454,30              4,85 1.238.757.885,48 211.201.581,35            211.201.581,35          5,01 1.255.220.758,43
363   ENSINO PROFISSIONAL 454.046.215,00          486.599.362,05          10.011.595,84              10.011.595,84                0,21 476.587.766,21 4.575.293,39                4.575.293,39              0,11 482.024.068,66
364   ENSINO SUPERIOR 49.377.779,00            61.283.413,25            4.565.812,43                4.565.812,43                  0,10 56.717.600,82 3.226.699,84                3.226.699,84              0,08 58.056.713,41
365   EDUCACAO INFANTIL 100.831.600,00          100.831.600,00          154.492,00                   154.492,00                     0,00 100.677.108,00 146.302,39                   146.302,39                 0,00 100.685.297,61
366   EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 122.283.673,00          122.550.422,40          18.725.975,09              18.725.975,09                0,40 103.824.447,31 18.704.906,88              18.704.906,88            0,44 103.845.515,52
367   EDUCACAO ESPECIAL 71.281.205,00            71.281.205,00            15.781.155,81              15.781.155,81                0,34 55.500.049,19 15.781.155,81              15.781.155,81            0,37 55.500.049,19
368   EDUCACAO BASICA 6.942.135,00              7.092.135,00              100.000,00                   100.000,00                     0,00 6.992.135,00 -                                -                              0,00 7.092.135,00
571   DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 1.935.653,00              2.284.324,89              121.083,73                   121.083,73                     0,00 2.163.241,16 67.138,21                     67.138,21                   0,00 2.217.186,68
785   TRANSPORTES ESPECIAIS 45.415.309,00            47.105.094,49            4.290.094,83                4.290.094,83                  0,09 42.814.999,66 2.322.195,75                2.322.195,75              0,06 44.782.898,74
812   DESPORTO COMUNITARIO 1.280.500,00              1.280.500,00              23.204,63                     23.204,63                       0,00 1.257.295,37 3.204,63                       3.204,63                     0,00 1.277.295,37
013 CULTURA 128.623.484,00          179.126.331,72        23.233.977,68            23.233.977,68              0,49 155.892.354,04 19.160.519,29            19.160.519,29          0,45 159.965.812,43 0,00
122   ADMINISTRACAO GERAL 78.627.640,00            80.090.798,81            10.342.196,95              10.342.196,95                0,22 69.748.601,86 8.885.509,27                8.885.509,27              0,21 71.205.289,54
126   TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1.340.000,00              1.340.000,00              135.364,76                   135.364,76                     0,00 1.204.635,24 74.367,89                     74.367,89                   0,00 1.265.632,11
128   FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 27.909,00                   27.909,00                   1.187,81                       1.187,81                         0,00 26.721,19 1.187,81                       1.187,81                     0,00 26.721,19
331   PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 6.769.429,00              6.769.429,00              996.046,08                   996.046,08                     0,02 5.773.382,92 996.046,08                   996.046,08                 0,02 5.773.382,92
361   ENSINO FUNDAMENTAL 960.000,00                 960.000,00                 116.366,96                   116.366,96                     0,00 843.633,04 56.060,60                     56.060,60                   0,00 903.939,40
362   ENSINO MEDIO 1.546.114,00              2.168.016,42              697.272,76                   697.272,76                     0,01 1.470.743,66 52.754,97                     52.754,97                   0,00 2.115.261,45
363   ENSINO PROFISSIONAL 1.873.441,00              1.873.441,00              155.376,41                   155.376,41                     0,00 1.718.064,59 68.375,41                     68.375,41                   0,00 1.805.065,59
364   ENSINO SUPERIOR 570.000,00                 570.000,00                 37.341,20                     37.341,20                       0,00 532.658,80 21.107,74                     21.107,74                   0,00 548.892,26
391   PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGIC 5.333.460,00              19.005.478,39            4.396.155,30                4.396.155,30                  0,09 14.609.323,09 4.370.541,85                4.370.541,85              0,10 14.634.936,54
392   DIFUSAO CULTURAL 31.455.491,00            66.201.259,10            6.356.669,45                6.356.669,45                  0,14 59.844.589,65 4.634.567,67                4.634.567,67              0,11 61.566.691,43
571   DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 120.000,00                 120.000,00                 -                                -                                  0,00 120.000,00 -                                -                              0,00 120.000,00
014 DIREITOS DA CIDADANIA 61.902.370,00           67.467.462,23          6.955.359,19              6.955.359,19                0,15 60.512.103,04 6.116.014,76              6.116.014,76            0,15 61.351.447,47 0,00
122   ADMINISTRACAO GERAL 42.418.809,00            43.661.901,23            4.969.833,82                4.969.833,82                  0,11 38.692.067,41 4.575.504,78                4.575.504,78              0,11 39.086.396,45
126   TECNOLOGIA DA INFORMACAO 270.400,00                 190.400,00                 8.050,00                       8.050,00                         0,00 182.350,00 7.296,57                       7.296,57                     0,00 183.103,43
128   FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 59.000,00                   59.000,00                   -                                -                                  0,00 59.000,00 -                                -                              0,00 59.000,00
131   COMUNICACAO SOCIAL 274.929,00                 274.929,00                 -                                -                                  0,00 274.929,00 -                                -                              0,00 274.929,00
331   PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 4.048.906,00              4.048.906,00              638.850,65                   638.850,65                     0,01 3.410.055,35 638.847,65                   638.847,65                 0,02 3.410.058,35
422   DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 14.620.326,00            19.022.326,00            1.338.624,72                1.338.624,72                  0,03 17.683.701,28 894.365,76                   894.365,76                 0,02 18.127.960,24

2 Até o Bimestre %   Até o Bimestre  % 

(a) (b) (b/total b) (c )=(a-b) (d) (d/total d) (e)=(a-d) (f)

 DOTAÇÃO 
ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO
 No Bimestre  No Bimestre 

 DOTAÇÃO INICIAL FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

INSCRITAS EM 
RESTOS A PAGAR 

NÃO
PROCESSADOS1

451   INFRAESTRUTURA URBANA 210.000,00                 210.000,00                 -                                -                                  0,00 210.000,00 -                                -                              0,00 210.000,00
015 URBANISMO 272.205.958,00          357.523.213,03        61.100.359,64            61.100.359,64              1,30 296.422.853,39 37.816.860,15            37.816.860,15          0,90 319.706.352,88 0,00
121   PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 6.610.000,00              43.236.772,30            28.536.171,06              28.536.171,06                0,61 14.700.601,24 23.674.390,04              23.674.390,04            0,56 19.562.382,26
122   ADMINISTRACAO GERAL 18.079.435,00            18.180.135,00            1.971.272,06                1.971.272,06                  0,04 16.208.862,94 1.852.776,12                1.852.776,12              0,04 16.327.358,88
126   TECNOLOGIA DA INFORMACAO 20.000,00                   20.000,00                   -                                -                                  0,00 20.000,00 -                                -                              0,00 20.000,00
128   FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 5.000,00                     5.000,00                     -                                -                                  0,00 5.000,00 -                                -                              0,00 5.000,00
331   PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 1.467.964,00              1.467.964,00              210.538,38                   210.538,38                     0,00 1.257.425,62 210.538,38                   210.538,38                 0,00 1.257.425,62
451   INFRAESTRUTURA URBANA 108.893.486,00          144.819.113,21          23.826.458,78              23.826.458,78                0,51 120.992.654,43 10.319.516,02              10.319.516,02            0,24 134.499.597,19
482   HABITACAO URBANA 16.890.870,00            16.890.870,00            -                                -                                  0,00 16.890.870,00 -                                -                              0,00 16.890.870,00
695   TURISMO 62.699.877,00            77.354.640,34            3.619.832,56                3.619.832,56                  0,08 73.734.807,78 625.032,68                   625.032,68                 0,01 76.729.607,66
811   DESPORTO DE RENDIMENTO 57.539.326,00            55.548.718,18            2.936.086,80                2.936.086,80                  0,06 52.612.631,38 1.134.606,91                1.134.606,91              0,03 54.414.111,27
016 HABITACAO 139.431.874,00          140.635.831,53        11.501.002,64            11.501.002,64              0,24 129.134.828,89 9.566.602,32              9.566.602,32            0,23 131.069.229,21 0,00
122   ADMINISTRACAO GERAL 34.796.370,00            34.943.370,00            5.672.245,88                5.672.245,88                  0,12 29.271.124,12 4.889.827,90                4.889.827,90              0,12 30.053.542,10
126   TECNOLOGIA DA INFORMACAO 603.590,00                 603.590,00                 105.737,40                   105.737,40                     0,00 497.852,60 46.095,17                     46.095,17                   0,00 557.494,83
128   FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00                   10.000,00                   -                                -                                  0,00 10.000,00 -                                -                              0,00 10.000,00
131   COMUNICACAO SOCIAL 144.800,00                 144.800,00                 2.000,00                       2.000,00                         0,00 142.800,00 -                                -                              0,00 144.800,00
331   PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 3.375.681,00              3.375.681,00              570.642,47                   570.642,47                     0,01 2.805.038,53 570.642,47                   570.642,47                 0,01 2.805.038,53
451   INFRAESTRUTURA URBANA 45.000,00                   1.101.957,53              1.056.957,53                1.056.957,53                  0,02 45.000,00 -                                -                              0,00 1.101.957,53
482   HABITACAO URBANA 100.456.433,00          100.456.433,00          4.093.419,36                4.093.419,36                  0,09 96.363.013,64 4.060.036,78                4.060.036,78              0,10 96.396.396,22
017 SANEAMENTO 125.365.642,00          138.335.440,99        26.162.943,81            26.162.943,81              0,56 112.172.497,18 12.217.911,89            12.217.911,89          0,29 126.117.529,10 0,00
512   SANEAMENTO BASICO URBANO 125.365.642,00          138.335.440,99          26.162.943,81              26.162.943,81                0,56 112.172.497,18 12.217.911,89              12.217.911,89            0,29 126.117.529,10
018 GESTAO AMBIENTAL 149.625.379,00          180.406.729,40        20.602.726,04            20.602.726,04              0,44 159.804.003,36 13.321.143,97            13.321.143,97          0,32 167.085.585,43 0,00
122   ADMINISTRACAO GERAL 96.360.559,00            113.407.559,00          14.889.727,78              14.889.727,78                0,32 98.517.831,22 10.987.836,94              10.987.836,94            0,26 102.419.722,06
126   TECNOLOGIA DA INFORMACAO 7.160.000,00              9.324.270,00              2.547.291,77                2.547.291,77                  0,05 6.776.978,23 -                                -                              0,00 9.324.270,00
128   FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 1.114.584,00              1.164.584,00              67.699,99                     67.699,99                       0,00 1.096.884,01 10.159,99                     10.159,99                   0,00 1.154.424,01
131   COMUNICACAO SOCIAL 20.000,00                   20.000,00                   -                                -                                  0,00 20.000,00 -                                -                              0,00 20.000,00
331   PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 7.143.484,00              7.963.484,00              1.442.087,50                1.442.087,50                  0,03 6.521.396,50 1.442.087,50                1.442.087,50              0,03 6.521.396,50
451   INFRAESTRUTURA URBANA 13.286.332,00            13.286.332,00            500.000,00                   500.000,00                     0,01 12.786.332,00 -                                -                              0,00 13.286.332,00
541   PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 17.568.061,00            24.690.104,98            680.144,56                   680.144,56                     0,01 24.009.960,42 422.808,57                   422.808,57                 0,01 24.267.296,41
542   CONTROLE AMBIENTAL 3.421.282,00              5.421.282,00              379.538,83                   379.538,83                     0,01 5.041.743,17 363.515,38                   363.515,38                 0,01 5.057.766,62
543   RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 1.976.012,00              3.554.048,42              76.650,81                     76.650,81                       0,00 3.477.397,61 75.150,79                     75.150,79                   0,00 3.478.897,63
544   RECURSOS HIDRICOS 1.575.065,00              1.575.065,00              19.584,80                     19.584,80                       0,00 1.555.480,20 19.584,80                     19.584,80                   0,00 1.555.480,20
019 CIENCIA E TECNOLOGIA 148.916.817,00          167.786.914,06        4.185.667,01              4.185.667,01                0,09 163.601.247,05 3.550.878,44              3.550.878,44            0,08 164.236.035,62 0,00
122   ADMINISTRACAO GERAL 23.756.018,00            24.504.438,00            2.417.935,70                2.417.935,70                  0,05 22.086.502,30 2.368.542,93                2.368.542,93              0,06 22.135.895,07
126   TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.730.441,00              2.730.441,00              -                                -                                  0,00 2.730.441,00 -                                -                              0,00 2.730.441,00
128   FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 605.125,00                 605.125,00                 -                                -                                  0,00 605.125,00 -                                -                              0,00 605.125,00
131   COMUNICACAO SOCIAL 10.000,00                   10.000,00                   -                                -                                  0,00 10.000,00 -                                -                              0,00 10.000,00
331   PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 2.662.977,00              2.662.977,00              274.716,36                   274.716,36                     0,01 2.388.260,64 274.716,36                   274.716,36                 0,01 2.388.260,64
364   ENSINO SUPERIOR 18.412.658,00            22.696.776,59            713.085,33                   713.085,33                     0,02 21.983.691,26 402.040,81                   402.040,81                 0,01 22.294.735,78
451   INFRAESTRUTURA URBANA 5.101.000,00              5.101.000,00              -                                -                                  0,00 5.101.000,00 -                                -                              0,00 5.101.000,00
571   DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 91.722.857,00            105.531.915,47          779.929,62                   779.929,62                     0,02 104.751.985,85 505.578,34                   505.578,34                 0,01 105.026.337,13
573   DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOG 1.600.000,00              1.622.000,00              -                                -                                  0,00 1.622.000,00 -                                -                              0,00 1.622.000,00
722   TELECOMUNICACOES 2.315.741,00              2.322.241,00              -                                -                                  0,00 2.322.241,00 -                                -                              0,00 2.322.241,00
020 AGRICULTURA 271.258.137,00          369.980.906,51        35.450.016,33            35.450.016,33              0,75 334.530.890,18 31.130.166,30            31.130.166,30          0,74 338.850.740,21 0,00
122   ADMINISTRACAO GERAL 190.796.808,00          217.380.201,58          27.393.309,26              27.393.309,26                0,58 189.986.892,32 25.681.746,24              25.681.746,24            0,61 191.698.455,34
126   TECNOLOGIA DA INFORMACAO 6.283.746,00              7.320.483,10              404.143,28                   404.143,28                     0,01 6.916.339,82 380.226,14                   380.226,14                 0,01 6.940.256,96
128   FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 333.196,00                 333.196,00                 13.530,66                     13.530,66                       0,00 319.665,34 13.530,66                     13.530,66                   0,00 319.665,34
131   COMUNICACAO SOCIAL 620.986,00                 620.986,00                 1.000,00                       1.000,00                         0,00 619.986,00 -                                -                              0,00 620.986,00
331   PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 18.533.326,00            18.627.326,00            2.786.015,67                2.786.015,67                  0,06 15.841.310,33 2.786.015,67                2.786.015,67              0,07 15.841.310,33
334   FOMENTO AO TRABALHO 148.090,00                 148.090,00                 -                                -                                  0,00 148.090,00 -                                -                              0,00 148.090,00
451   INFRAESTRUTURA URBANA 3.125.000,00              3.125.000,00              10.173,80                     10.173,80                       0,00 3.114.826,20 10.173,80                     10.173,80                   0,00 3.114.826,20
606   EXTENSAO RURAL 5.319.984,00              32.384.904,13            446.628,18                   446.628,18                     0,01 31.938.275,95 443.218,02                   443.218,02                 0,01 31.941.686,11
608   PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 34.844.088,00            78.787.806,70            2.973.356,36                2.973.356,36                  0,06 75.814.450,34 1.231.151,56                1.231.151,56              0,03 77.556.655,14
609   DEFESA AGROPECUARIA 11.252.913,00            11.252.913,00            1.421.859,12                1.421.859,12                  0,03 9.831.053,88 584.104,21                   584.104,21                 0,01 10.668.808,79
021 ORGANIZACAO AGRARIA 43.981.524,00           73.069.602,30          4.806.160,90              4.806.160,90                0,10 68.263.441,40 3.987.424,83              3.987.424,83            0,09 69.082.177,47 0,00
122   ADMINISTRACAO GERAL 25.155.915,00            31.670.909,00            3.236.888,74                3.236.888,74                  0,07 28.434.020,26 2.898.943,44                2.898.943,44              0,07 28.771.965,56
126   TECNOLOGIA DA INFORMACAO 6.592.735,00              17.135.194,73            277.921,48                   277.921,48                     0,01 16.857.273,25 133.517,76                   133.517,76                 0,00 17.001.676,97
128   FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 135.000,00                 269.976,00                 -                                -                                  0,00 269.976,00 -                                -                              0,00 269.976,00
331   PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 1.770.000,00              2.187.408,00              427.824,45                   427.824,45                     0,01 1.759.583,55 427.824,45                   427.824,45                 0,01 1.759.583,55
451   INFRAESTRUTURA URBANA 2.500.000,00              3.173.876,25              -                                -                                  0,00 3.173.876,25 -                                -                              0,00 3.173.876,25
631   REFORMA AGRARIA 7.827.874,00              18.632.238,32            863.526,23                   863.526,23                     0,02 17.768.712,09 527.139,18                   527.139,18                 0,01 18.105.099,14
022 INDUSTRIA 49.251.468,00           52.150.149,04          4.459.799,74              4.459.799,74                0,09 47.690.349,30 4.087.810,44              4.087.810,44            0,10 48.062.338,60 0,00
122   ADMINISTRACAO GERAL 29.451.434,00            30.498.486,04            2.970.834,68                2.970.834,68                  0,06 27.527.651,36 2.742.617,56                2.742.617,56              0,07 27.755.868,48
126   TECNOLOGIA DA INFORMACAO 3.251.000,00              3.251.000,00              239.484,49                   239.484,49                     0,01 3.011.515,51 160.998,21                   160.998,21                 0,00 3.090.001,79
128   FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 92.002,00                   92.002,00                   5,00                              5,00                                0,00 91.997,00 -                                -                              0,00 92.002,00
130   ADMINISTRACAO DE CONCESSOES 50.000,00                   50.000,00                   -                                -                                  0,00 50.000,00 -                                -                              0,00 50.000,00
131   COMUNICACAO SOCIAL 3.370.379,00              3.370.379,00              213.231,12                   213.231,12                     0,00 3.157.147,88 148.321,32                   148.321,32                 0,00 3.222.057,68
331   PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 3.301.549,00              3.419.897,44              516.171,62                   516.171,62                     0,01 2.903.725,82 515.882,16                   515.882,16                 0,01 2.904.015,28
334   FOMENTO AO TRABALHO 67.326,00                   67.326,00                   1.072,68                       1.072,68                         0,00 66.253,32 1.072,68                       1.072,68                     0,00 66.253,32
661   PROMOCAO INDUSTRIAL 9.341.378,00              9.929.801,06              518.106,69                   518.106,69                     0,01 9.411.694,37 518.026,10                   518.026,10                 0,01 9.411.774,96
663   MINERACAO 261.900,00                 261.900,00                 356,07                          356,07                            0,00 261.543,93 356,07                          356,07                        0,00 261.543,93
691   PROMOCAO COMERCIAL 64.500,00                   1.209.357,50              537,39                          537,39                            0,00 1.208.820,11 536,34                          536,34                        0,00 1.208.821,16
023 COMERCIO E SERVICOS 213.349.087,00          225.105.598,38        22.203.278,70            22.203.278,70              0,47 202.902.319,68 19.216.480,96            19.216.480,96          0,46 205.889.117,42 0,00
121   PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 2.200,00                     263.440,56                 -                                -                                  0,00 263.440,56 -                                -                              0,00 263.440,56
122   ADMINISTRACAO GERAL 89.595.959,00            90.984.465,47            12.044.817,76              12.044.817,76                0,26 78.939.647,71 11.849.222,65              11.849.222,65            0,28 79.135.242,82
126   TECNOLOGIA DA INFORMACAO 25.519.062,00            33.355.062,00            2.015.449,58                2.015.449,58                  0,04 31.339.612,42 1.317.583,22                1.317.583,22              0,03 32.037.478,78
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128   FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 416.350,00                 416.350,00                 34.450,65                     34.450,65                       0,00 381.899,35 -                                -                              0,00 416.350,00
131   COMUNICACAO SOCIAL 208.564,00                 208.564,00                 -                                -                                  0,00 208.564,00 -                                -                              0,00 208.564,00
244   ASSISTENCIA COMUNITARIA 450.000,00                 764.637,02                 -                                -                                  0,00 764.637,02 -                                -                              0,00 764.637,02
331   PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 11.519.585,00            11.519.585,00            1.679.582,04                1.679.582,04                  0,04 9.840.002,96 1.289.983,00                1.289.983,00              0,03 10.229.602,00
363   ENSINO PROFISSIONAL 211.600,00                 211.600,00                 14.457,91                     14.457,91                       0,00 197.142,09 13.152,32                     13.152,32                   0,00 198.447,68
451   INFRAESTRUTURA URBANA 2.700,00                     85.727,33                   83.027,33                     83.027,33                       0,00 2.700,00 -                                -                              0,00 85.727,33
542   CONTROLE AMBIENTAL 1.000,00                     1.000,00                     -                                -                                  0,00 1.000,00 -                                -                              0,00 1.000,00
605   ABASTECIMENTO 8.185.589,00              8.185.589,00              860.325,34                   860.325,34                     0,02 7.325.263,66 815.301,37                   815.301,37                 0,02 7.370.287,63
691   PROMOCAO COMERCIAL 5.984.767,00              5.984.767,00              871.303,27                   871.303,27                     0,02 5.113.463,73 694.568,05                   694.568,05                 0,02 5.290.198,95
695   TURISMO 44.065.407,00            45.319.407,00            3.289.525,67                3.289.525,67                  0,07 42.029.881,33 3.217.740,58                3.217.740,58              0,08 42.101.666,42
722   TELECOMUNICACOES 27.186.304,00            27.805.404,00            1.310.339,15                1.310.339,15                  0,03 26.495.064,85 18.929,77                     18.929,77                   0,00 27.786.474,23
024 COMUNICACOES 94.327.448,00           94.834.448,00          12.036.697,14            12.036.697,14              0,26 82.797.750,86 11.572.905,34            11.572.905,34          0,27 83.261.542,66 0,00
122   ADMINISTRACAO GERAL 25.608.575,00            26.115.575,00            3.223.825,95                3.223.825,95                  0,07 22.891.749,05 2.856.818,78                2.856.818,78              0,07 23.258.756,22
126   TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.569.507,00              2.002.507,00              265.186,79                   265.186,79                     0,01 1.737.320,21 186.977,16                   186.977,16                 0,00 1.815.529,84
128   FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 115.000,00                 115.000,00                 11.306,51                     11.306,51                       0,00 103.693,49 2.405,51                       2.405,51                     0,00 112.594,49
131   COMUNICACAO SOCIAL 51.770.000,00            51.770.000,00            5.591.242,46                5.591.242,46                  0,12 46.178.757,54 5.591.236,46                5.591.236,46              0,13 46.178.763,54
331   PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 2.898.523,00              2.898.523,00              440.711,86                   440.711,86                     0,01 2.457.811,14 440.643,98                   440.643,98                 0,01 2.457.879,02
392   DIFUSAO CULTURAL 1.817.002,00              1.817.002,00              27.683,40                     27.683,40                       0,00 1.789.318,60 24.951,19                     24.951,19                   0,00 1.792.050,81
722   TELECOMUNICACOES 3.771.958,00              3.771.958,00              290.237,23                   290.237,23                     0,01 3.481.720,77 285.026,22                   285.026,22                 0,01 3.486.931,78
813   LAZER 5.776.883,00              6.343.883,00              2.186.502,94                2.186.502,94                  0,05 4.157.380,06 2.184.846,04                2.184.846,04              0,05 4.159.036,96
025 ENERGIA 617.083,00                617.083,00               6.529,00                     6.529,00                       0,00 610.554,00 6.527,95                     6.527,95                   0,00 610.555,05 0,00
125   NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 100.000,00                 100.000,00                 -                                -                                  0,00 100.000,00 -                                -                              0,00 100.000,00
752   ENERGIA ELETRICA 517.083,00                 517.083,00                 6.529,00                       6.529,00                         0,00 510.554,00 6.527,95                       6.527,95                     0,00 510.555,05
026 TRANSPORTE 1.081.399.018,00       1.337.380.394,34     202.815.821,60          202.815.821,60            4,32 1.134.564.572,74 140.386.350,39          140.386.350,39        3,33 1.196.994.043,95 0,00
122   ADMINISTRACAO GERAL 38.008.352,00            50.933.355,13            16.155.970,46              16.155.970,46                0,34 34.777.384,67 4.530.609,61                4.530.609,61              0,11 46.402.745,52
126   TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.500,00                     2.500,00                     -                                -                                  0,00 2.500,00 -                                -                              0,00 2.500,00
128   FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 90.824,00                   90.824,00                   -                                -                                  0,00 90.824,00 -                                -                              0,00 90.824,00
131   COMUNICACAO SOCIAL 6.587.840,00              6.587.840,00              2,00                              2,00                                0,00 6.587.838,00 -                                -                              0,00 6.587.840,00
331   PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 4.220.946,00              4.220.946,00              641.004,71                   641.004,71                     0,01 3.579.941,29 641.002,71                   641.002,71                 0,02 3.579.943,29
451   INFRAESTRUTURA URBANA 270.095.023,00          270.095.023,00          122.989,07                   122.989,07                     0,00 269.972.033,93 122.989,07                   122.989,07                 0,00 269.972.033,93
781   TRANSPORTE AEREO 7.001.000,00              7.001.000,00              -                                -                                  0,00 7.001.000,00 -                                -                              0,00 7.001.000,00
782   TRANSPORTE RODOVIARIO 723.404.230,00          962.094.943,92          180.330.267,39            180.330.267,39              3,84 781.764.676,53 129.646.344,61            129.646.344,61          3,08 832.448.599,31
784   TRANSPORTE HIDROVIARIO 31.988.303,00            36.353.962,29            5.565.587,97                5.565.587,97                  0,12 30.788.374,32 5.445.404,39                5.445.404,39              0,13 30.908.557,90
027 DESPORTO E LAZER 23.209.661,00           40.772.646,32          3.928.101,68              3.928.101,68                0,08 36.844.544,64 1.913.005,18              1.913.005,18            0,05 38.859.641,14 0,00
122   ADMINISTRACAO GERAL 6.579.029,00              6.579.029,00              1.246.384,74                1.246.384,74                  0,03 5.332.644,26 1.230.850,54                1.230.850,54              0,03 5.348.178,46
128   FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 20.000,00                   20.000,00                   499,00                          499,00                            0,00 19.501,00 499,00                          499,00                        0,00 19.501,00
331   PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 785.579,00                 785.579,00                 156.115,69                   156.115,69                     0,00 629.463,31 156.115,69                   156.115,69                 0,00 629.463,31
811   DESPORTO DE RENDIMENTO 4.924.958,00              17.077.943,32            331.146,05                   331.146,05                     0,01 16.746.797,27 331.146,05                   331.146,05                 0,01 16.746.797,27
812   DESPORTO COMUNITARIO 10.375.095,00            15.785.095,00            2.193.956,20                2.193.956,20                  0,05 13.591.138,80 194.393,90                   194.393,90                 0,00 15.590.701,10
813   LAZER 525.000,00                 525.000,00                 -                                -                                  0,00 525.000,00 -                                -                              0,00 525.000,00
028 ENCARGOS ESPECIAIS 2.492.103.595,00       2.514.985.368,53     374.351.170,81          374.351.170,81            7,97 2.140.634.197,72 373.914.633,82          373.914.633,82        8,87 2.141.070.734,71 0,00
331   PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 207.032.117,00          207.032.117,00          62.476.706,94              62.476.706,94                1,33 144.555.410,06 62.476.706,94              62.476.706,94            1,48 144.555.410,06
841   REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 175.345.964,00          175.345.964,00          10.736.771,12              10.736.771,12                0,23 164.609.192,88 10.736.771,12              10.736.771,12            0,25 164.609.192,88
843   SERVICO DA DIVIDA INTERNA 496.900.226,00          496.900.226,00          77.700.571,31              77.700.571,31                1,65 419.199.654,69 77.700.571,31              77.700.571,31            1,84 419.199.654,69
844   SERVICO DA DIVIDA EXTERNA 209.174.600,00          209.174.600,00          62.947.035,27              62.947.035,27                1,34 146.227.564,73 62.947.035,27              62.947.035,27            1,49 146.227.564,73
845   TRANSFERENCIAS 431.439.586,00          477.818.953,13          16.258.002,82              16.258.002,82                0,35 461.560.950,31 16.258.002,82              16.258.002,82            0,39 461.560.950,31
846   OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 972.211.102,00          948.713.508,40          144.232.083,35            144.232.083,35              3,07 804.481.425,05 143.795.546,36            143.795.546,36          3,41 804.917.962,04
099 RESERVA DE CONTINGENCIA 180.635.654,00          180.635.654,00        -                              - 0,00 180.635.654,00 -                              -                            0,00 180.635.654,00 0,00
999   RESERVA DE CONTINGENCIA 180.635.654,00          180.635.654,00          0,00 180.635.654,00 0,00 180.635.654,00

1.541.096.800,00       1.660.275.222,93     320.517.000,01          320.517.000,01            6,82 1.339.758.222,92 316.841.271,42          316.841.271,42        7,52 1.343.433.951,51 0,00
30.977.699.511,00     32.857.910.109,48   4.698.634.830,98       4.698.634.830,98         100,00 28.159.275.278,50 4.215.073.822,20       4.215.073.822,20     100,00 28.642.836.287,28 0,00

1.541.096.800,00       1.660.275.222,93     320.517.000,01          320.517.000,01            6,82 1.339.758.222,92 316.841.271,42          316.841.271,42        7,52 1.343.433.951,51 0,00
001 LEGISLATIVA 103.630.859,00          103.630.859,00        16.382.012,43            16.382.012,43              0,35 87.248.846,57 16.054.730,89            16.054.730,89          0,38 87.576.128,11
32   CONTROLE EXTERNO 31.997.782,00            31.997.782,00            4.175.641,74                4.175.641,74                  0,09 27.822.140,26 4.018.085,17                4.018.085,17              0,10 27.979.696,83

122   ADMINISTRACAO GERAL 71.633.077,00            71.633.077,00            12.206.370,69              12.206.370,69                0,26 59.426.706,31 12.036.645,72              12.036.645,72            0,29 59.596.431,28
002 JUDICIARIA 176.346.650,00          176.346.650,00        27.154.964,18            27.154.964,18              0,58 149.191.685,82 27.151.902,88            27.151.902,88          0,64 149.194.747,12 0,00
61   ACAO JUDICIARIA 187.238,00                 187.238,00                 -                                -                                  0,00 187.238,00 -                                -                              0,00 187.238,00

122   ADMINISTRACAO GERAL 176.159.412,00          176.159.412,00          27.154.964,18              27.154.964,18                0,58 149.004.447,82 27.151.902,88              27.151.902,88            0,64 149.007.509,12
003 ESSENCIAL A JUSTICA 107.254.540,00          118.044.540,00        14.927.987,27            14.927.987,27              0,32 103.116.552,73 14.843.084,93            14.843.084,93          0,35 103.201.455,07 0,00
91   DEFESA DA ORDEM JURIDICA 88.152.816,00            96.407.816,00            13.545.535,13              13.545.535,13                0,29 82.862.280,87 13.545.535,13              13.545.535,13            0,32 82.862.280,87
92   REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 1.473.290,00              1.473.290,00              -                                -                                  0,00 1.473.290,00 -                                -                              0,00 1.473.290,00

122   ADMINISTRACAO GERAL 15.917.174,00            18.452.174,00            1.206.224,06                1.206.224,06                  0,03 17.245.949,94 1.206.224,06                1.206.224,06              0,03 17.245.949,94
126   TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1.326.132,00              1.326.132,00              140.004,08                   140.004,08                     0,00 1.186.127,92 87.741,74                     87.741,74                   0,00 1.238.390,26
131   COMUNICACAO SOCIAL 385.128,00                 385.128,00                 36.224,00                     36.224,00                       0,00 348.904,00 3.584,00                       3.584,00                     0,00 381.544,00
004 ADMINISTRACAO 113.031.953,00          213.421.622,28        136.168.571,59          136.168.571,59            2,90 77.253.050,69 135.796.686,50          135.796.686,50        3,22 77.624.935,78 0,00
122   ADMINISTRACAO GERAL 107.100.000,00          207.100.000,00          135.610.012,89            135.610.012,89              2,89 71.489.987,11 135.610.012,89            135.610.012,89          3,22 71.489.987,11
123   ADMINISTRACAO FINANCEIRA 615.244,00                 615.244,00                 6.327,30                       6.327,30                         0,00 608.916,70 5.459,74                       5.459,74                     0,00 609.784,26
126   TECNOLOGIA DA INFORMACAO 4.441.109,00              4.818.378,28              427.351,18                   427.351,18                     0,01 4.391.027,10 61.406,27                     61.406,27                   0,00 4.756.972,01
131   COMUNICACAO SOCIAL 875.600,00                 888.000,00                 124.880,22                   124.880,22                     0,00 763.119,78 119.807,60                   119.807,60                 0,00 768.192,40
006 SEGURANCA PUBLICA 33.733.159,00           35.348.159,00          2.681.062,11              2.681.062,11                0,06 32.667.096,89 1.337.362,36              1.337.362,36            0,03 34.010.796,64 0,00
122   ADMINISTRACAO GERAL 17.220.600,00            18.835.600,00            2.376.251,20                2.376.251,20                  0,05 16.459.348,80 1.179.073,94                1.179.073,94              0,03 17.656.526,06
126   TECNOLOGIA DA INFORMACAO 15.031.962,00            15.031.962,00            263.910,90                   263.910,90                     0,01 14.768.051,10 120.448,42                   120.448,42                 0,00 14.911.513,58
131   COMUNICACAO SOCIAL 1.480.597,00              1.480.597,00              40.900,01                     40.900,01                       0,00 1.439.696,99 37.840,00                     37.840,00                   0,00 1.442.757,00
008 ASSISTENCIA SOCIAL 5.149.067,00             5.149.067,00            436.050,20                 436.050,20                   0,01 4.713.016,80 391.913,43                 391.913,43 0,01 4.757.153,57 0,00
122   ADMINISTRACAO GERAL 2.856.072,00              2.856.072,00              341.183,47                   341.183,47                     0,01 2.514.888,53 341.182,47                   341.182,47                 0,01 2.514.889,53

DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS)

TOTAL (III) = (I + II)
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)
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 Até o Bimestre %   Até o Bimestre  % 

(a) (b) (b/total b) (c )=(a-b) (d) (d/total d) (e)=(a-d) (f)

 DOTAÇÃO 
ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO
 No Bimestre  No Bimestre 

 DOTAÇÃO INICIAL FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

INSCRITAS EM 
RESTOS A PAGAR 

NÃO
PROCESSADOS1

126   TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1.877.650,00              1.877.650,00              72.271,52                     72.271,52                       0,00 36.135,76                     36.135,76                   0,00 1.841.514,24
131   COMUNICACAO SOCIAL 365.345,00                 365.345,00                 22.595,21                     22.595,21                       0,00 342.749,79 14.595,20                     14.595,20                   0,00 350.749,80
422   DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 50.000,00                   50.000,00                   -                                -                                  0,00 50.000,00 -                                -                              0,00 50.000,00
009 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125.270.000,00          125.270.000,00        21.195.324,13            21.195.324,13              0,45 104.074.675,87 20.983.509,44            20.983.509,44          0,50 104.286.490,56 0,00
122   ADMINISTRACAO GERAL 4.020.000,00              4.020.000,00              146.871,74                   146.871,74                     0,00 3.873.128,26 146.870,74                   146.870,74                 0,00 3.873.129,26
126   TECNOLOGIA DA INFORMACAO 700.000,00                 700.000,00                 188.302,39                   188.302,39                     0,00 511.697,61 3.256,30                       3.256,30                     0,00 696.743,70
131   COMUNICACAO SOCIAL 550.000,00                 550.000,00                 60.150,00                     60.150,00                       0,00 489.850,00 33.382,40                     33.382,40                   0,00 516.617,60
272   PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 120.000.000,00          120.000.000,00          20.800.000,00              20.800.000,00                0,44 99.200.000,00 20.800.000,00              20.800.000,00            0,49 99.200.000,00
010 SAUDE 94.799.679,00           94.825.679,00          13.855.048,92            13.855.048,92              0,29 80.970.630,08 13.660.437,74            13.660.437,74          0,32 81.165.241,26 0,00
122   ADMINISTRACAO GERAL 90.115.537,00            90.141.537,00            13.544.732,76              13.544.732,76                0,29 76.596.804,24 13.544.732,76              13.544.732,76            0,32 76.596.804,24
126   TECNOLOGIA DA INFORMACAO 3.537.018,00              3.537.018,00              140.755,29                   140.755,29                     0,00 3.396.262,71 85.749,78                     85.749,78                   0,00 3.451.268,22
131   COMUNICACAO SOCIAL 1.147.124,00              1.147.124,00              169.560,87                   169.560,87                     0,00 977.563,13 29.955,20                     29.955,20                   0,00 1.117.168,80
011 TRABALHO 120.000,00                120.000,00               6.400,00                     6.400,00 0,00 113.600,00 134,40                        134,40 0,00 119.865,60 0,00
126   TECNOLOGIA DA INFORMACAO 90.000,00                   90.000,00                   6.000,00                       6.000,00                         0,00 84.000,00 -                                -                              0,00 90.000,00
131   COMUNICACAO SOCIAL 30.000,00                   30.000,00                   400,00                          400,00                            0,00 29.600,00 134,40                          134,40                        0,00 29.865,60
012 EDUCACAO 601.764.615,00          601.776.132,60        83.364.813,13            83.364.813,13              1,77 518.411.319,47 82.800.454,85            82.800.454,85          1,96 518.975.677,75 0,00
122   ADMINISTRACAO GERAL 135.745.713,00 135.745.713,00 27.920.184,04 27.920.184,04 0,59 107.825.528,96 27.920.184,04              27.920.184,04            0,66 107.825.528,96
126   TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1.184.920,00 1.184.920,00 206.073,81 206.073,81 0,00 978.846,19 4.572,09                       4.572,09                     0,00 1.180.347,91
131   COMUNICACAO SOCIAL 479.104,00 479.104,00 114.947,20 114.947,20 0,00 83.936,00                     83.936,00                   0,00 395.168,00
361   ENSINO FUNDAMENTAL 160.315.709,00 160.315.709,00 24.174.554,47 24.174.554,47 0,51 23.991.219,31              23.991.219,31            0,57 136.324.489,69
362   ENSINO MEDIO 203.139.540,00 203.139.540,00 27.903.376,72 27.903.376,72 0,59 27.754.866,52              27.754.866,52            0,66 175.384.673,48
363   ENSINO PROFISSIONAL 56.943.066,00 56.943.066,00 0 0 0,00 56.943.066,00 -                                -                              0,00 56.943.066,00
365   EDUCACAO INFANTIL 32.154,00 32.154,00 0 0 0,00 32.154,00 -                                -                              0,00 32.154,00
366   EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 22.319.168,00 22.330.685,60 3.045.676,89 3.045.676,89 0,06 19.285.008,71 3.045.676,89                3.045.676,89              0,07 19.285.008,71
367   EDUCACAO ESPECIAL 21.605.241,00 21.605.241,00 0 0 0,00 21.605.241,00 -                                -                              0,00 21.605.241,00
013 CULTURA 857.000,00                857.000,00               54.212,23                   54.212,23                     0,00 802.787,77 22.210,97                   22.210,97                 0,00 834.789,03 0,00
126   TECNOLOGIA DA INFORMACAO 510.000,00 510.000,00 39.710,23 39.710,23 0,00 470.289,77 19.862,17                     19.862,17                   0,00 490.137,83
131   COMUNICACAO SOCIAL 287.000,00 287.000,00 14.502,00 14.502,00 0,00 272.498,00 2.348,80                       2.348,80                     0,00 284.651,20
364   ENSINO SUPERIOR 60.000,00 60.000,00 0 0 0,00 60.000,00 -                                -                              0,00 60.000,00
014 DIREITOS DA CIDADANIA 563.000,00                991.369,93               81.544,40                   81.544,40                     0,00 909.825,53 57.677,04                   57.677,04                 0,00 933.692,89 0,00
122   ADMINISTRACAO GERAL 0 400.000,00 33.572,06 33.572,06 0,00 366.427,94 33.571,06                     33.571,06                   0,00 366.428,94
126   TECNOLOGIA DA INFORMACAO 505.000,00 533.369,93 46.972,34 46.972,34 0,00 486.397,59 23.369,98                     23.369,98                   0,00 509.999,95
131   COMUNICACAO SOCIAL 58.000,00 58.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 57.000,00 736,00                          736,00                        0,00 57.264,00
015 URBANISMO 776.000,00                776.000,00               18.981,66                   18.981,66                     0,00 757.018,34 18.981,64                   18.981,64                 0,00 757.018,36 0,00
126   TECNOLOGIA DA INFORMACAO 680.000,00 680.000,00 0 0 0,00 680.000,00 -                                -                              0,00 680.000,00
131   COMUNICACAO SOCIAL 96.000,00 96.000,00 18.981,66 18.981,66 0,00 77.018,34 18.981,64                     18.981,64                   0,00 77.018,36
016 HABITACAO 300.019,00                300.019,00               44.690,74                   44.690,74 0,00 255.328,26 29.107,07                   29.107,07                 0,00 270.911,93 0,00
122   ADMINISTRACAO GERAL 103.919,00 103.919,00 15.585,00 15.585,00 0,00 88.334,00 15.585,00                     15.585,00                   0,00 88.334,00
126   TECNOLOGIA DA INFORMACAO 169.700,00 169.700,00 26.605,74 26.605,74 0,00 143.094,26 13.302,87                     13.302,87                   0,00 156.397,13
131   COMUNICACAO SOCIAL 26.400,00 26.400,00 2.500,00 2.500,00 0,00 23.900,00 219,20                          219,20                        0,00 26.180,80
018 GESTAO AMBIENTAL 1.881.146,00             1.881.146,00            115.021,04                 115.021,04                   0,00 1.766.124,96 12.822,40                   12.822,40                 0,00 1.868.323,60 0,00
126   TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1.585.000,00 1.585.000,00 87.770,03 87.770,03 0,00 1.497.229,97 -                                -                              0,00 1.585.000,00
131   COMUNICACAO SOCIAL 296.146,00 296.146,00 27.251,01 27.251,01 0,00 268.894,99 12.822,40                     12.822,40                   0,00 283.323,60
019 CIENCIA E TECNOLOGIA 490.400,00                563.380,00               21.207,40                   21.207,40                     0,00 542.172,60 21.206,40                   21.206,40 0,00 542.173,60 0,00
126   TECNOLOGIA DA INFORMACAO 400.000,00 472.980,00 0 0 0,00 472.980,00 -                                -                              0,00 472.980,00
131   COMUNICACAO SOCIAL 90.400,00 90.400,00 21.207,40 21.207,40 0,00 69.192,60 21.206,40                     21.206,40                   0,00 69.193,60
020 AGRICULTURA 2.036.806,00             2.036.806,00            116.582,71                 116.582,71                   0,00 1.920.223,29 63.155,43                   63.155,43                 0,00 1.973.650,57 0,00
122   ADMINISTRACAO GERAL 5.988,00 5.988,00 0 0 0,00 5.988,00 -                                -                              0,00 5.988,00
126   TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1.601.124,00 1.601.124,00 54.342,07 54.342,07 0,00 1.546.781,93 36.743,40                     36.743,40                   0,00 1.564.380,60
131   COMUNICACAO SOCIAL 272.094,00 272.094,00 51.140,61 51.140,61 0,00 220.953,39 15.312,00                     15.312,00                   0,00 256.782,00
606   EXTENSAO RURAL 157.600,00 157.600,00 11.100,03 11.100,03 0,00 146.499,97 11.100,03                     11.100,03                   0,00 146.499,97
021 ORGANIZACAO AGRARIA 786.750,00                1.613.636,12            76.529,73                   76.529,73                     0,00 1.537.106,39 22.006,40                   22.006,40                 0,00 1.591.629,72 0,00
126   TECNOLOGIA DA INFORMACAO 294.750,00 629.636,12 24.523,28 24.523,28 0,00 605.112,84 -                                -                              0,00 629.636,12
131   COMUNICACAO SOCIAL 492.000,00 984.000,00 52.006,45 52.006,45 0,00 931.993,55 22.006,40                     22.006,40                   0,00 961.993,60
022 INDUSTRIA 1.360.330,00             1.378.330,00            179.905,72                 179.905,72                   0,00 1.198.424,28 140.705,54                 140.705,54               0,00 1.237.624,46 0,00
122   ADMINISTRACAO GERAL 554.500,00 554.500,00 77.801,98 77.801,98 0,00 476.698,02 77.600,98                     77.600,98                   0,00 476.899,02
126   TECNOLOGIA DA INFORMACAO 729.830,00 747.830,00 98.217,94 98.217,94 0,00 649.612,06 61.219,76                     61.219,76                   0,00 686.610,24
131   COMUNICACAO SOCIAL 76.000,00 76.000,00 3.885,80 3.885,80 0,00 72.114,20 1.884,80                       1.884,80                     0,00 74.115,20
023 COMERCIO E SERVICOS 2.320.985,00             2.320.985,00            208.156,44                 208.156,44                   0,00 2.112.828,56 185.107,10                 185.107,10               0,00 2.135.877,90 0,00
122   ADMINISTRACAO GERAL 1.172.000,00 1.172.000,00 172.971,72 172.971,72 0,00 999.028,28 172.970,72                   172.970,72                 0,00 999.029,28
126   TECNOLOGIA DA INFORMACAO 670.200,00 670.200,00 26.771,63 26.771,63 0,00 643.428,37 6.222,78                       6.222,78                     0,00 663.977,22
131   COMUNICACAO SOCIAL 178.785,00 178.785,00 8.413,09 8.413,09 0,00 170.371,91 5.913,60                       5.913,60                     0,00 172.871,40
422   DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 300.000,00 300.000,00 0 0 0,00 300.000,00 -                                -                              0,00 300.000,00
024 COMUNICACOES 289.630,00                289.630,00               24.692,96                   24.692,96                     0,00 264.937,04 17.849,54                   17.849,54                 0,00 271.780,46 0,00
126   TECNOLOGIA DA INFORMACAO 194.270,00 194.270,00 19.419,15 19.419,15 0,00 174.850,85 13.935,94                     13.935,94                   0,00 180.334,06
131   COMUNICACAO SOCIAL 95.360,00 95.360,00 5.273,81 5.273,81 0,00 90.086,19 3.913,60                       3.913,60                     0,00 91.446,40
026 TRANSPORTE 658.460,00                658.460,00               62.705,17                   62.705,17                     0,00 595.754,83 22.706,92                   22.706,92                 0,00 635.753,08 0,00
126   TECNOLOGIA DA INFORMACAO 549.460,00 549.460,00 50.214,19 50.214,19 0,00 499.245,81 20.370,12                     20.370,12                   0,00 529.089,88
131   COMUNICACAO SOCIAL 109.000,00 109.000,00 12.490,98 12.490,98 0,00 96.509,02 2.336,80                       2.336,80                     0,00 106.663,20
027 DESPORTO E LAZER 172.800,00                172.800,00               11.360,23                   11.360,23                     0,00 161.439,77 11.360,23                   11.360,23                 0,00 161.439,77 0,00
126   TECNOLOGIA DA INFORMACAO 130.000,00 130.000,00 11.360,23 11.360,23 0,00 118.639,77 11.360,23                     11.360,23                   0,00 118.639,77
131   COMUNICACAO SOCIAL 42.800,00 42.800,00 0 0 0,00 42.800,00 -                                -                              0,00 42.800,00
028 ENCARGOS ESPECIAIS 167.502.952,00          172.502.952,00        3.329.175,62              3.329.175,62                0,07 169.173.776,38 3.196.157,32              3.196.157,32            0,08 169.306.794,68 0,00
331   PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 162.090.883,00 162.090.883,00 0 0 0,00 162.090.883,00 -                                -                              0,00 162.090.883,00
846   OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 5.412.069,00 10.412.069,00 3.329.175,62 3.329.175,62 0,07 7.082.893,38 3.196.157,32                3.196.157,32              0,08 7.215.911,68

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 16/Março/2022 e Hora de emissão 15h10min.
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(a) (b) (b/total b) (c )=(a-b) (d) (d/total d) (e)=(a-d) (f)

 DOTAÇÃO 
ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO
 No Bimestre  No Bimestre 

 DOTAÇÃO INICIAL FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

INSCRITAS EM 
RESTOS A PAGAR 

NÃO
PROCESSADOS1

1Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.
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RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 jan/22 fev/22

RECEITAS CORRENTES (I) 2.650.853.449,79 2.676.452.477,11 3.177.591.225,57 2.998.875.464,79 2.918.778.607,33 3.204.685.200,38 3.260.984.965,79 3.291.109.938,50 3.427.575.150,11 3.775.854.932,28 4.534.198.913,72 3.720.434.150,50 39.637.394.475,87 37.886.576.685,00
  Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.502.440.392,11 1.497.312.174,23 1.613.966.782,58 1.778.047.131,49 1.773.914.165,40 1.845.897.933,11 1.898.738.499,03 1.899.944.147,41 1.929.974.824,37 1.926.794.112,49 2.851.784.989,69 1.814.747.429,87 22.333.562.581,78 20.939.104.118,00
     ICMS 1.207.113.908,09 1.239.958.060,86 1.294.826.962,03 1.443.084.470,43 1.437.629.899,44 1.524.979.994,07 1.587.396.106,46 1.502.465.026,34 1.612.687.584,46 1.583.747.795,50 2.556.700.970,58 1.480.863.511,86 18.471.454.290,12 17.047.847.742,00
     IPVA 71.958.736,72 70.718.745,59 79.281.691,81 83.872.392,78 83.622.882,70 74.021.908,82 69.037.416,92 57.408.035,94 52.293.901,51 40.125.645,15 65.062.296,76 63.406.582,54 810.810.237,24 837.636.506,00
     ITCD 2.191.029,88 4.134.853,42 4.380.939,43 5.289.817,47 5.549.702,96 7.228.847,56 5.796.203,80 4.708.479,06 5.974.139,81 4.240.334,71 4.172.170,88 3.280.837,90 56.947.356,88 49.060.943,00
     IRRF 114.627.202,42 112.590.906,39 114.342.400,23 118.414.640,48 120.147.348,88 116.491.881,58 115.295.408,40 220.891.102,45 142.483.339,13 156.654.872,67 103.745.743,70 158.567.362,47 1.594.252.208,80 1.583.540.518,00
     Outros Impostos, Taxas e Contrib.de Melhoria 106.549.515,00 69.909.607,97 121.134.789,08 127.385.810,33 126.964.331,42 123.175.301,08 121.213.363,45 114.471.503,62 116.535.859,46 142.025.464,46 122.103.807,77 108.629.135,10 1.400.098.488,74 1.421.018.409,00
Contribuições 87.121.261,36 85.730.170,79 86.341.049,07 88.768.798,05 88.320.727,67 88.781.421,05 88.937.296,37 148.980.884,49 112.796.217,75 99.224.091,22 77.792.087,32 133.468.760,69 1.186.262.765,83 1.455.885.372,00
Receita Patrimonial 29.969.749,65 60.783.711,75 106.041.513,56 26.276.744,67 23.887.945,61 49.077.225,00 29.362.532,76 35.828.653,36 76.615.270,65 121.753.139,64 85.562.866,23 78.929.516,92 724.088.869,80 558.410.012,00

         Rendimentos de Aplicação Financeira 25.137.830,31 57.874.483,51 62.646.509,82 25.504.786,82 20.087.619,01 25.728.507,63 28.336.230,00 25.706.502,85 75.398.099,47 75.505.215,86 84.592.113,49 78.184.835,69 584.702.734,46 345.010.390,00
         Outras Receitas Patrimoniais 4.831.919,34 2.909.228,24 43.395.003,74 771.957,85 3.800.326,60 23.348.717,37 1.026.302,76 10.122.150,51 1.217.171,18 46.247.923,78 970.752,74 744.681,23          139.386.135,34 213.399.622,00

Receita Agropecuária 3.574,80 566,40 4.141,20
Receita Industrial 1.075.411,68 972.116,20 1.019.254,22 831.680,42 1.008.552,73 1.075.022,42 421.019,01 645.348,95 600.674,57 617.563,91 999.680,89 1.000.229,07 10.266.554,07 15.627.744,00
Receita Serviços 71.257.042,18 75.892.732,58 77.252.323,71 78.414.322,33 80.547.795,54 81.724.622,45 75.936.813,47 85.551.704,55 80.352.500,29 77.967.225,25 64.459.144,09 96.781.756,13 946.137.982,57 1.163.321.394,00
Transferências Correntes 934.841.991,32 951.472.506,92 1.144.342.563,42 1.021.762.173,91 946.568.585,26 1.131.794.850,30 1.028.364.610,84 1.115.498.732,90 1.220.789.431,05 1.538.726.142,69 1.407.699.003,71 1.550.650.257,31 13.992.510.849,63 13.548.638.742,00
     Cota-Parte do FPE 557.645.425,14 582.976.160,44 698.642.129,24 607.010.410,97 531.913.464,19 668.461.125,58 523.394.427,45 582.838.069,44 761.290.415,92 789.410.109,90 774.597.230,32 1.087.823.344,79 8.166.002.313,38 7.914.608.679,00
     Transferências da L.C. 87/1996 0,00
     Transferências da L.C.61/1989 50.987.154,34 51.137.738,28 49.427.521,54 45.340.669,91 52.368.494,82 44.037.460,31 52.397.526,98 53.933.601,95 51.667.602,16 52.822.552,04 65.748.725,07 58.790.001,44 628.659.048,84 564.193.619,00
     Transferências do FUNDEB 204.659.902,20 161.497.754,84 231.134.826,60 216.373.347,23 207.402.429,26 218.902.915,38 257.711.383,45 250.446.318,98 265.206.783,23 285.718.217,00 428.507.979,83 -108.016.528,14 2.619.545.329,86 1.838.548.637,00
     Outras Transferências Correntes 121.549.509,64 155.860.853,36 165.138.086,04 153.037.745,80 154.884.196,99 200.393.349,03 194.861.272,96 228.280.742,53 142.624.629,74 410.775.263,75 138.845.068,49 512.053.439,22 2.578.304.157,55 3.231.287.807,00
Outras Receitas Correntes 24.147.601,49 4.285.489,84 148.627.739,01 4.774.613,92 4.530.835,12 6.334.126,05 139.224.194,31 4.660.466,84 6.446.231,43 10.772.090,68 45.901.141,79 44.856.200,51 444.560.730,99 205.589.303,00

DEDUÇÕES (II) 762.702.691,32 804.131.468,45 857.750.268,11 868.483.872,00 841.152.098,40 891.910.077,41 896.600.488,19 919.824.923,18 1.008.102.671,30 978.483.581,84 1.365.573.976,20 1.034.909.939,91 11.229.626.056,31 10.845.904.115,00
Transf Constitucionais e Legais 350.069.824,37 358.722.129,42 376.247.103,06 414.193.190,07 415.398.768,72 429.445.097,26 444.349.019,48 419.479.177,64 442.398.291,21 427.571.527,99 689.898.366,22 416.297.586,17 5.184.070.081,61 4.827.979.694,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 85.162.177,66 83.820.465,48 84.257.211,06 86.837.568,82 86.426.215,71 86.846.393,49 86.960.740,26 147.071.179,18 110.886.512,44 97.264.247,81 75.436.722,19 130.566.358,34 1.161.535.792,44 1.434.472.698,00
Compensação Financ.entre Regimes Previd. 474.535,39 127.459,20 127.459,20 127.459,20 84.998,30 124.496,33 246.127,21 123.822,01 118.547,02 1.554.903,86 2.828.722,00
Rendim.de Aplicações de Rec.Previdenciários 16.296.565,36 47.838.444,03 49.333.460,59 9.272.983,99 846.658,85 984.326,97 1.298.806,54 635.008,54 43.364.612,34 39.560.860,18 44.509.129,99 32.614.700,93 286.555.558,31 262.319.222,00
Dedução de Rec p/ Form do FUNDEB 311.174.123,93 313.750.429,52 347.912.493,40 357.705.593,73 338.352.995,92 374.506.800,49 363.864.462,71 352.554.559,52 411.328.758,98 413.840.818,65 555.605.935,79 455.312.747,45 4.595.909.720,09 4.318.303.779,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) 1.888.150.758,47 1.872.321.008,66 2.319.840.957,46 2.130.391.592,79 2.077.626.508,93 2.312.775.122,97 2.364.384.477,60 2.371.285.015,32 2.419.472.478,81 2.797.371.350,44 3.168.624.937,52 2.685.524.210,59 28.407.768.419,56 27.040.672.570,00
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às 
emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)¹ 1.960.680,00 10.379.986,00 550.000,00 100.000,00 12.990.666,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA 
CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = 
(III - IV)

1.888.150.758,47 1.872.321.008,66 2.319.840.957,46 2.130.391.592,79 2.077.626.508,93 2.310.814.442,97 2.364.384.477,60 2.360.905.029,32 2.419.472.478,81 2.796.821.350,44 3.168.624.937,52 2.685.424.210,59 28.394.777.753,56 27.040.672.570,00

( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às 
emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)¹ 14.213.000,00 58.201.523,00 72.414.523,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA 
CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM 
PESSOAL (VII) = (V - VI)

1.888.150.758,47 1.872.321.008,66 2.319.840.957,46 2.130.391.592,79 2.077.626.508,93 2.296.601.442,97 2.364.384.477,60 2.360.905.029,32 2.419.472.478,81 2.738.619.827,44 3.168.624.937,52 2.685.424.210,59 28.322.363.230,56 27.040.672.570,00

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MARÇO/2021 A FEVEREIRO/2022
R$ 1,00

¹ Os valores constantes nas linhas "(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais" e "(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada" foram obtidos mediante o demonstrativo disponível no sítio eletrônico da Secretaria do Tesouro Nacional (www.gov.br/tesouronacional

TOTAL (ÚLTIMOS 
12 MESES)

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 21/Março/2022 e Hora de emissão 08h54min.

PREVISÃO
ATUALIZADA 2022ESPECIFICAÇÃO

(a)
RECEITAS CORRENTES (I) 481.705.000,00 33.249.256,44

Receita de Contribuições dos Segurados 116.535.000,00 9.080.974,47
Ativo 116.535.000,00 9.080.974,47
Inativo 
Pensionista 

    Receita de Contribuições Patronais 115.170.000,00 6.229.786,25
Ativo 115.170.000,00 6.229.786,25
Inativo 
Pensionista 

Receita Patrimonial 250.000.000,00 17.938.495,72
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários 250.000.000,00 17.938.495,72
Outras Receitas Patrimoniais

Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00

Compensação Financeira entre os regimes
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹
Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO-(IV)=(I+III-II) 481.705.000,00 33.249.256,44

DESPESAS 
EMPENHADAS

DESPESAS 
LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS

INSCRITAS EM 
RESTOS A PAGAR 

NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre No Exercício
(c) (d) (e) (f) (g)

Benefícios 1.363.000,00 83.824,40 83.824,40 83.824,40 0,00
Aposentadorias 365.500,00 0,00 0,00 0,00
Pensões por Morte 997.500,00 83.824,40 83.824,40 83.824,40

Outras Despesas Previdenciárias 120.310.000,00 20.800.350,00 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00
Compensação Financeira entre os regimes
Demais Despesas Previdenciárias 120.310.000,00 20.800.350,00 20.800.000,00 20.800.000,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) 121.673.000,00 20.884.174,40 20.883.824,40 20.883.824,40 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV–V)² 360.032.000,00 12.365.082,04 12.365.432,04 12.365.432,04

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
VALOR 205.560.106,23

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
VALOR 360.000.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos
Outros Aportes para o RPPS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)
Caixa e Equivalentes de Caixa 2.621.067,44
Investimentos e Aplicações 4.195.665.458,92
Outros Bens e Direitos

APORTES REALIZADOS

SALDO ATUAL

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)
DOTAÇÃO

ATUALIZADA

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)
PREVISÃO 

ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre
(b)

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2022/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

1
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(a)
RECEITAS CORRENTES (I) 481.705.000,00 33.249.256,44

Receita de Contribuições dos Segurados 116.535.000,00 9.080.974,47
Ativo 116.535.000,00 9.080.974,47
Inativo 
Pensionista 

    Receita de Contribuições Patronais 115.170.000,00 6.229.786,25
Ativo 115.170.000,00 6.229.786,25
Inativo 
Pensionista 

Receita Patrimonial 250.000.000,00 17.938.495,72
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários 250.000.000,00 17.938.495,72
Outras Receitas Patrimoniais

Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00

Compensação Financeira entre os regimes
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹
Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO-(IV)=(I+III-II) 481.705.000,00 33.249.256,44

DESPESAS 
EMPENHADAS

DESPESAS 
LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS

INSCRITAS EM 
RESTOS A PAGAR 

NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre No Exercício
(c) (d) (e) (f) (g)

Benefícios 1.363.000,00 83.824,40 83.824,40 83.824,40 0,00
Aposentadorias 365.500,00 0,00 0,00 0,00
Pensões por Morte 997.500,00 83.824,40 83.824,40 83.824,40

Outras Despesas Previdenciárias 120.310.000,00 20.800.350,00 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00
Compensação Financeira entre os regimes
Demais Despesas Previdenciárias 120.310.000,00 20.800.350,00 20.800.000,00 20.800.000,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) 121.673.000,00 20.884.174,40 20.883.824,40 20.883.824,40 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV–V)² 360.032.000,00 12.365.082,04 12.365.432,04 12.365.432,04

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
VALOR 205.560.106,23

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
VALOR 360.000.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos
Outros Aportes para o RPPS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)
Caixa e Equivalentes de Caixa 2.621.067,44
Investimentos e Aplicações 4.195.665.458,92
Outros Bens e Direitos

APORTES REALIZADOS

SALDO ATUAL

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)
DOTAÇÃO

ATUALIZADA

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)
PREVISÃO 

ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre
(b)

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2022/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

1

(a)
RECEITAS CORRENTES (VII) 2.359.993.303,00 346.099.481,26
Receita de Contribuições dos Segurados 1.071.236.685,00 127.050.400,28

Ativo 910.546.139,00 104.863.569,91
Inativo 126.308.595,00 17.785.289,47
Pensionista 34.381.951,00 4.401.540,90

Receita de Contribuições Patronais 1.266.475.375,00 213.853.391,53
Ativo 1.077.490.766,00 179.109.364,68
Inativo 148.075.865,00 28.316.190,10
Pensionista 40.908.744,00 6.427.836,75

Receita Patrimonial 12.319.222,00 4.395.941,53
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários 12.319.222,00 4.395.941,53
Outras Receitas Patrimoniais

Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes 9.962.021,00 799.747,92

Compensação Financeira entre os regimes 2.828.722,00 242.369,03
Demais Receitas Correntes 7.133.299,00 557.378,89

RECEITAS DE CAPITAL (VIII) 0,00 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX)=(VII+VIII) 2.359.993.303,00 346.099.481,26

DESPESAS 
EMPENHADAS

DESPESAS 
LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS

INSCRITAS EM 
RESTOS A PAGAR 

NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre No Exercício
(c) (d) (e) (f) (g)

Benefícios 4.238.596.152,29 506.938.286,62 506.934.542,37 506.502.259,71 0,00
Aposentadorias 3.319.266.763,36 412.953.279,44 412.949.535,19 412.752.733,44
Pensões por Morte 919.329.388,93 93.985.007,18 93.985.007,18 93.749.526,27

Outras Despesas Previdenciárias 91.370.142,21 9.109.331,72 9.107.505,72 7.624.540,85 0,00
Compensação Financeira entre os regimes
Demais Despesas Previdenciárias 91.370.142,21 9.109.331,72 9.107.505,72 7.624.540,85

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) 4.329.966.294,50 516.047.618,34 516.042.048,09 514.126.800,56 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)= (IX–X)² -1.969.972.991,50 -169.948.137,08 -169.942.566,83 -168.027.319,30

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS5

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 160.543.468,07
Recursos para Formação de Reserva

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO DE REPARTIÇÃO)

Caixa e Equivalentes de Caixa 223.245.083,20
Investimentos e Aplicações 314.906.058,84
Outros Bens e Direitos

(a)
Receitas Correntes 120.000.000,00 37.144.205,63
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS  (XII) 120.000.000,00 37.144.205,63

DESPESAS 
EMPENHADAS

DESPESAS 
LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS

INSCRITAS EM 
RESTOS A PAGAR 

NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre No Exercício
(c) (d) (e) (f) (g)

Despesas Correntes (XIII) 103.300.000,00 24.304.610,26 18.568.039,90 18.489.427,03 0,00
Pessoal e Encargos Sociais 41.040.000,00 3.289.641,98 3.230.513,97 3.229.585,48
Demais Despesas Correntes4 62.260.000,00 21.014.968,28 15.337.525,93 15.259.841,55

Despesas de Capital (XIV) 17.500.000,00 8.275.798,39 1.800.508,96 1.800.508,96
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)=(XIII+XIV) 120.800.000,00 32.580.408,65 20.368.548,86 20.289.935,99 0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII–XV)2 -800.000,00 4.563.796,98 16.775.656,77 16.854.269,64

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS
Caixa e Equivalentes de Caixa 21.274.911,86
Investimentos e Aplicações
Outros Bens e Direitos

SALDO ATUAL

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS
PREVISÃO 

ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre
(b)

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS
DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)
DOTAÇÃO

ATUALIZADA

APORTES REALIZADOS

SALDO ATUAL

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)
PREVISÃO 

ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre
(b)

2
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(a)
RECEITAS CORRENTES (VII) 2.359.993.303,00 346.099.481,26
Receita de Contribuições dos Segurados 1.071.236.685,00 127.050.400,28

Ativo 910.546.139,00 104.863.569,91
Inativo 126.308.595,00 17.785.289,47
Pensionista 34.381.951,00 4.401.540,90

Receita de Contribuições Patronais 1.266.475.375,00 213.853.391,53
Ativo 1.077.490.766,00 179.109.364,68
Inativo 148.075.865,00 28.316.190,10
Pensionista 40.908.744,00 6.427.836,75

Receita Patrimonial 12.319.222,00 4.395.941,53
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários 12.319.222,00 4.395.941,53
Outras Receitas Patrimoniais

Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes 9.962.021,00 799.747,92

Compensação Financeira entre os regimes 2.828.722,00 242.369,03
Demais Receitas Correntes 7.133.299,00 557.378,89

RECEITAS DE CAPITAL (VIII) 0,00 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX)=(VII+VIII) 2.359.993.303,00 346.099.481,26

DESPESAS 
EMPENHADAS

DESPESAS 
LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS

INSCRITAS EM 
RESTOS A PAGAR 

NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre No Exercício
(c) (d) (e) (f) (g)

Benefícios 4.238.596.152,29 506.938.286,62 506.934.542,37 506.502.259,71 0,00
Aposentadorias 3.319.266.763,36 412.953.279,44 412.949.535,19 412.752.733,44
Pensões por Morte 919.329.388,93 93.985.007,18 93.985.007,18 93.749.526,27

Outras Despesas Previdenciárias 91.370.142,21 9.109.331,72 9.107.505,72 7.624.540,85 0,00
Compensação Financeira entre os regimes
Demais Despesas Previdenciárias 91.370.142,21 9.109.331,72 9.107.505,72 7.624.540,85

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) 4.329.966.294,50 516.047.618,34 516.042.048,09 514.126.800,56 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)= (IX–X)² -1.969.972.991,50 -169.948.137,08 -169.942.566,83 -168.027.319,30

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS5

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 160.543.468,07
Recursos para Formação de Reserva

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO DE REPARTIÇÃO)

Caixa e Equivalentes de Caixa 223.245.083,20
Investimentos e Aplicações 314.906.058,84
Outros Bens e Direitos

(a)
Receitas Correntes 120.000.000,00 37.144.205,63
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS  (XII) 120.000.000,00 37.144.205,63

DESPESAS 
EMPENHADAS

DESPESAS 
LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS

INSCRITAS EM 
RESTOS A PAGAR 

NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre No Exercício
(c) (d) (e) (f) (g)

Despesas Correntes (XIII) 103.300.000,00 24.304.610,26 18.568.039,90 18.489.427,03 0,00
Pessoal e Encargos Sociais 41.040.000,00 3.289.641,98 3.230.513,97 3.229.585,48
Demais Despesas Correntes4 62.260.000,00 21.014.968,28 15.337.525,93 15.259.841,55

Despesas de Capital (XIV) 17.500.000,00 8.275.798,39 1.800.508,96 1.800.508,96
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)=(XIII+XIV) 120.800.000,00 32.580.408,65 20.368.548,86 20.289.935,99 0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII–XV)2 -800.000,00 4.563.796,98 16.775.656,77 16.854.269,64

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS
Caixa e Equivalentes de Caixa 21.274.911,86
Investimentos e Aplicações
Outros Bens e Direitos

SALDO ATUAL

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS
PREVISÃO 

ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre
(b)

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS
DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)
DOTAÇÃO

ATUALIZADA

APORTES REALIZADOS

SALDO ATUAL

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)
PREVISÃO 

ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre
(b)

2

PREVISÃO 
ATUALIZADA

(a)
Contribuições dos Servidores 
Demais Receitas Previdenciárias 
TOTAL DAS RECEITAS  (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) 0,00 0,00

DESPESAS 
EMPENHADAS

DESPESAS 
LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS

INSCRITAS EM 
RESTOS A PAGAR 

NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre No Exercício
(c) (d) (e) (f) (g)

Aposentadorias 
Pensões
Outras Despesas Previdenciárias
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVIII)2 0,00 0,00 0,00 0,00

(a)
Contribuição sobre a remuneração dos militares ativos 105.500.000,00 32.563.643,44
Contribuição sobre a remuneração dos militares inativos 113.500.000,00 29.080.325,07
Contribuição sobre a remuneração dos pensionistas 24.611.098,00 7.657.425,15
Outras contribuições 220.000,00 273.271,00
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XX) 243.831.098,00 69.574.664,66

DESPESAS 
EMPENHADAS

DESPESAS 
LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS

INSCRITAS EM 
RESTOS A PAGAR 

NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre No Exercício
(c) (d) (e) (f) (g)

Inatividade 190.821.226,02 189.977.379,41 189.977.379,41 189.911.630,71 0,00
Pensões 39.809.552,13 39.583.886,20 39.583.886,20 39.557.368,65 0,00
Outras Despesas 9.078.852,65 6.489.059,23 6.489.059,23 6.489.059,23 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XXI) 239.709.630,80 236.050.324,84 236.050.324,84 235.958.058,59 0,00

RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES E OS INATIVOS MILITARES (XXII)=(XX–XXI)2 4.121.467,20 -166.475.660,18 -166.475.660,18 -166.383.393,93

NOTA:

6A UG-840240-SPSM recebeu da UG Financeira/SEFA R$ 934,08 de Salário Família e R$ 165.372.025,05 de Repasse Financeiro para cobertura de déficit do SPSM.
7Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM) foi segregado em 2021 do FINANPREV/FUNPREV em decorrência das seguintes bases normativas: a) Emenda Constitucional nº 103, de
12/11/2019; b) Lei Federal nº 13.954, de 16/12/2019; e c) Decreto-Lei Federal nº 667, de 2/7/1969.

4No bimestre janeiro/fevereiro(acumulado) de 2022 a unidade gestora (UG) 840201-Administração do RPPS recebeu da UG Financeira/SEFA, R$ 266.667,00 referente a Auxílio Funeral.

5A UG 840202-FINANPREV recebeu recursos referentes a RPV de R$ 10.000.000,00 e Salário Família de R$ 23.974,72, sendo que ambos não tem relação direta com a função previdência
e sim com a função encargos especiais; e Aporte para Cobertura de Insuficiências Financeiras no montante de R$ 160.543.468,07 que tem destinação específica para cobrir o défict
previdenciário.

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES
DOTAÇÃO

ATUALIZADA

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 25/Março/2022 e Hora de emissão 16h18min.

1Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o
total das receitas previdenciárias do período de apuração.
2O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º
bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).
³Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM) foi segregado em 2021 do FINANPREV/FUNPREV em decorrência das seguintes bases normativas: a) Emenda Constitucional nº 103, de
12/11/2019; b) Lei Federal nº 13.954, de 16/12/2019; e c) Decreto-Lei Federal nº 667, de 02/7/1969.

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)
DOTAÇÃO

ATUALIZADA

RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES)3, 6 e 7

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DOS MILITARES
PREVISÃO 

ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre
(b)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)
RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre
(b)

3
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RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS CORRENTES (I) 28.746.444.314,00
    Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 13.607.570.930,00
         ICMS 10.228.708.645,00
         IPVA 335.054.604,00
         ITCD 39.248.754,00
         IRRF 1.583.540.518,00
         Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.421.018.409,00
    Contribuições 1.455.885.372,00
    Receita Patrimonial 558.410.012,00
        Aplicações Financeiras (II) 345.010.390,00
        Outras Receitas Patrimoniais 213.399.622,00
    Transferências Correntes 11.740.039.559,00
         Cota-Parte do FPE 6.331.686.943,00
         Transferências da LC 87/1996
         Transferências da LC 61/1989 338.516.172,00
         Transferências do FUNDEB 3.390.414.934,00
         Outras Transferências Correntes 1.679.421.510,00
    Demais Receitas Correntes 1.384.538.441,00
        Outras Receitas Financeiras (III)
        Receitas Correntes Restantes 1.384.538.441,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) 28.401.433.924,00
RECEITAS DE CAPITAL (V) 1.050.158.397,00
    Operações de Crédito (VI) 919.569.515,00
    Amortização de Empréstimos (VII) 7.509.900,00
    Alienação de Bens 14.758.505,00
         Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)
         Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)
        Outras Alienações de Bens 14.758.505,00
    Transferências de Capital 108.320.477,00
        Convênios 22.249.545,00
        Outras Transferências de Capital 86.070.932,00
    Outras Receitas de Capital 0,00
        Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)
        Outras Receitas de Capital Primárias
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X) 123.078.982,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL  (XII)=(IV+XI) 28.524.512.906,00

LIQUIDADOS PAGOS

 (a)  (b)  (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII) 26.259.449.911,84 3.787.105.121,06 3.551.628.032,19 3.481.312.382,89 16.995.640,74 36.275.265,26 36.134.691,92
    Pessoal e Encargos Sociais 16.903.309.502,59 2.360.792.088,87 2.358.368.819,03 2.342.073.281,83 608,35 28.640,11 28.640,11
    Juros e Encargos da Dívida (XIV) 264.055.496,00 46.175.461,57 46.175.461,57 46.175.461,57
    Outras Despesas Correntes 9.092.084.913,25 1.380.137.570,62 1.147.083.751,59 1.093.063.639,49 16.995.032,39 36.246.625,15 36.106.051,81

  Transferências Constitucionais e Legais 6.151.102,00 16.933.902,20
  Demais Despesas Correntes 9.085.933.811,25 1.380.137.570,62 1.147.083.751,59 1.093.063.639,49 61.130,19 36.246.625,15 36.106.051,81

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV) 25.995.394.415,84 3.740.929.659,49 3.505.452.570,62 3.435.136.921,32 16.995.640,74 36.275.265,26 36.134.691,92
DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 4.757.549.320,71 591.012.709,91 346.604.518,59 343.686.331,00 77.245.233,12 42.499.561,55 40.875.229,57
    Investimentos 3.602.256.712,52 463.927.862,39 220.490.984,31 217.572.796,72 77.066.726,15 42.499.561,55 40.875.229,57
    Inversões Financeiras 510.838.387,19 17.324.002,82 16.499.002,82 16.499.002,82 10.000,00 0,00 0,00
        Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 18.968.323,07 1.066.000,00 241.000,00 241.000,00 10.000,00
        Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)
        Aquisição de Título de Crédito (XIX)
        Demais Inversões Financeiras 491.870.064,12 16.258.002,82 16.258.002,82 16.258.002,82
    Amortização da Dívida (XX) 644.454.221,00 109.760.844,70 109.614.531,46 109.614.531,46 168.506,97
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) 4.094.126.776,64 480.185.865,21 236.748.987,13 233.830.799,54 77.066.726,15 42.499.561,55 40.875.229,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 180.635.654,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) 30.270.156.846,48 4.221.115.524,70 3.742.201.557,75 3.668.967.720,86 94.062.366,89 78.774.826,81 77.009.921,49

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb +
XXIIIc)]

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de 
referência

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS  PASSIVOS (XXVI)

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV+(XXV-XXVI)

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de 
referência

59.848.014,67

DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO 
ATUALIZADA

Até FEVEREIRO/2022

5.974.741.479,41

5.978.054.159,27

RESTOS A PAGAR 
PROCESSADOS 

PAGOS 
DESPESAS PAGAS

253.998.152,48

RESTOS A PAGAR NÃO 
PROCESSADOS

Até FEVEREIRO/2022

2.138.014.150,03

3.312.679,86

895.411,09

DESPESAS 
LIQUIDADAS

2.417.268,77

2.417.268,77

221.083.860,46

4.059.796,50

0,00

8.199.879,27

827.402,91

253.998.152,48

895.411,09

748.522.291,58

6.082.799.651,53

1.715.433,97
2.534.265.848,13

74.723.235,95

211.260.848,01

2.973.501.196,82

1.489.936.460,14

108.058.172,12

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ACIMA DA LINHA

230.732.942,87

51.358.917,83

RECEITAS PRIMÁRIAS RECEITAS REALIZADAS                                                                                                                                                                                                                    

JANEIRO A  FEVEREIRO - 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO 

2.423.133.822,93

5.962.407,02

109.773.606,09

262.313.106,17

PREVISÃO 
ATUALIZADA  (a)

Até FEVEREIRO/2022

JUROS NOMINAIS

-348.582.000,00

2.344.684.380,81

DESPESAS 
EMPENHADAS

8.118.000,00

VALOR CORRENTE

VALOR INCORRIDO
266.518.245,45

VALOR CORRENTE

 1
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DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)
DEDUÇÕES (XXIX)
    Disponibilidade de Caixa
           Disponibilidade de Caixa Bruta
           (-) Restos a Pagar Processados (XXX)
           (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
    Demais Haveres Financeiros
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)

AJUSTE METODOLÓGICO
VARIAÇÃO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO-Abaixo da Linha (XXXIX)=(XXXII-XXXIII-
IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)

RESULTADO PRIMÁRIO-Abaixo da Linha (XL)= XXXIX-(XXV-XXVI)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
   Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
    Superávit Financ.Utiliz.p/Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 16/Março/2022 e Hora de emissão 12h52m.

0,00

601.598.524,29 260.357.763,38

SALDO

7.081.365.791,79

-1.601.335.366,55

6.688.446.481,76
5.511.420.810,09

5.303.365.581,97

Em 28/Fev/2022

5.480.030.425,24

ABAIXO DA LINHA

392.919.310,03

5.748.672.430,78

4.909.822.285,80

Em 31/Dez/2021

7.359.749.392,78

393.543.296,17

2.046.642.215,36

360.000.000,00

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1.880.210.598,48

1.684.548.172,79

445.306.848,81

189.343.005,58
1.690.867.592,90

Até FEVEREIRO/2022

(b)

410.945.147,64

1.891.218.403,57

341.240.760,91

185.816.949,12

(a)
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

 2

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

Em Exercício 
Anteriores         

Em 31 de 
dezembro de 

2021                  

Em Exercício 
Anteriores 

Em 31 de 
dezembro de 

2021                  
(a) (b) (c) (d) e=(a+b)-(c+d) (f) (g) (h) (i) (j) k=(f+g)-(i+j) L=(e+k)

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I) 23.798.597,40 595.979.743,40 341.766.477,54 3.170.863,87 274.840.999,39 0,00 146.162.126,75 78.774.826,81 77.009.921,49 642.295,59 68.509.909,67   343.350.909,06 
PODER EXECUTIVO 22.178.250,39 438.271.416,67 315.539.594,86 2.987.974,89 141.922.097,31 0,00 125.405.530,66 70.887.955,07 69.123.049,75 642.133,34 55.640.347,57 197.562.444,88
SEC.DE EST.DE DESENV.URBANO E OBRAS PUBLICAS 2.903.199,60   66.882.733,63 50.488.615,15 19.297.318,08 163.008,69 19.590,00 19.590,00 143.418,69 19.440.736,77
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER 19.914,02        291.912,69 311.826,71 26.525,78 26.525,78 338.352,49
GABINETE DO GOVERNADOR 153.411,02      1.198.708,34 856.423,52 2.900,00 492.795,84 15.897,94 995,80 995,80 14.902,14 507.697,98
SEC.DE EST.DE DESENV.AGROPECUARIO E DA PESCA 1.700.893,47 272.100,08 173.826,00 1.254.967,39 12.096.242,31 5.831.498,90 5.824.968,70 21.953,79 6.249.319,82 7.504.287,21
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 124.402,00      1.155.101,17 643.580,59 635.922,58 551.677,30 375.873,80 368.040,80 183.636,50 819.559,08
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO 76.137.193,80 35.123.098,64 41.014.095,16 21.367.688,03 20.425.882,53 20.425.882,53 356,07 941.449,43 41.955.544,59
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 4.715,07          156.576.607,61 155.365.025,33 544.147,00 672.150,35 1.299,46 193,40 193,40 3,00 1.103,06 673.253,41
SEC.DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS 129.998,64      1.267,04 131.265,68 37.373,62 37.373,62 168.639,30
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 3.066.240,01   12.231.370,47 10.334.716,87 1.075.544,38 3.887.349,23 19.210.189,69 13.929.729,86 13.893.221,35 318.190,00 4.998.778,34 8.886.127,57
SEC.DE E.DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL 1.902,71          336.938,32 336.938,32 1.902,71 1.821.070,61 945.822,98 945.822,98 875.247,63 877.150,34
SEC.DE EST.DE DESENV.ECON,MINERACAO E ENERGIA 894,30 894,30 0,00 156.960,14 153.894,79 153.894,79 1.615,35 1.450,00 1.450,00
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 30.641,60        2.288.281,15 1.086.720,60 1.232.202,15 136.104,28 110.349,67 110.349,67 9.215,61 16.539,00 1.248.741,15
POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA 403.447,55      458.718,09 248.349,80 613.815,84 15.342.703,02 5.173.697,75 3.557.676,75 11.785.026,27 12.398.842,11
SEC.DE EST.DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD 230.523,89      308.407,97 2.365,96 139,40 536.426,50 321.520,49 291.603,50 291.603,50 29.916,99 566.343,49
NUCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARA RURAL 1.482,12          3.520,65 5.002,77 11.612.448,26 2.840.229,30 2.840.229,30 5.787,85 8.766.431,11 8.771.433,88
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 194.678,62      690.760,08 307.020,88 578.417,82 0,00 0,00 578.417,82
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 40,21               151.599,99 151.599,99 40,21 632.797,24 625.592,14 625.592,14 7.205,04 0,06 40,27
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 691,36             0,00 691,36 0,00 4.747,62 2.980,96 2.980,96 1.766,66 0,00 0,00
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO 0,13                 0,00 0,13 0,00 0,00 0,13
FUNDACAO PARAPAZ 0,00 27.078,11 25.000,00 544,75 1.533,36 1.545.500,51 1.483.212,00 1.483.212,00 235,45 62.053,06 63.586,42
POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA 34.716,33        309.456,98 20.404,42 323.768,89 4.383.697,61 613.498,95 613.498,95 3.770.198,66 4.093.967,55
SEC.DE EST.DE ASSIST.SOCIAL,TRAB,EMPREG.RENDA 104.115,60      2.330.602,12 1.204.030,41 997,93 1.229.689,38 44.694,09 44.694,09 1.274.383,47
FUNDO DE INVESTIMENTO DE SEGURANCA PUBLICA 0,00 108.872,39 108.349,89 522,50 0,00 0,00 522,50
FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO PARA 5.086,22          258.480,00 258.480,00 5.086,22 15.740,44 1.671,80 1.671,80 14.068,64 0,00 5.086,22
FUNDACAO CARLOS GOMES 10.988,00        122.429,30 118.754,30 14.663,00 0,00 0,00 14.663,00
SEC.DE EST.DE CIENCIA,TECN,E EDUC.PRO.E TECNO 5.241,07          0,00 5.241,07 0,00 0,00 5.241,07
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 35.362,10        4.976,60 2.390,39 37.948,31 10.680,52 10.661,30 10.661,30 19,22 0,00 37.948,31
INST.DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES EST.PARA 2.851.858,54   2.469.501,70 991.709,58 4.329.650,66 1.453.786,07 1.453.786,07 5.783.436,73
EMP.DE TEC.DA INFORMACAO E COMUNIC.DO EST.PA 593.167,75      3.281.746,42 2.114.745,33 0,90 1.760.167,94 916.960,01 916.960,00 916.960,00 0,01 1.760.167,95
INSTITUTO DE TERRAS DO PARA 0,00 717,36 702,38 14,98 558,31 558,31 573,29
EMP.DE ASSISTENCIA TEC.EXTENSAO RURAL EST.PA 14.565,07        1.833.028,95 1.828.937,07 264,70 18.392,25 177.404,23 158.920,00 158.920,00 11.145,76 7.338,47 25.730,72
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARA S/A 0,00 955,97 955,97 3.645,12 3.645,12 4.601,09
INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARA 0,00 379.211,20 379.142,26 68,94 0,00 1.094,06 1.094,06 1.094,06
FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA 14.022,07        4.370.986,73 4.370.986,73 14.022,07 4.781.536,83 4.409.259,32 4.329.679,37 116,46 451.741,00 465.763,07
FUND.CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA PARA 4.944,30          136.199,53 119.252,79 15.926,89 5.964,15 109.261,80 9.974,46 9.974,46 99.287,34 105.251,49
FUNDACAO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA 22.050,25        273.146,61 223.912,25 71.284,61 27.415,80 26.935,80 26.935,80 480,00 71.764,61
FUNDACAO PARAENSE DE RADIODIFUSAO - FUNTELPA 17.400,49        5.900,19 1.364,88 21.935,80 1.043.273,47 783.870,09 783.870,09 67.717,24 191.686,14 213.621,94
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA 5.898.484,85   18.692.240,64 15.190.933,08 9.399.792,41 22.710.651,48 8.708.033,01 8.708.033,01 14.002.618,47 23.402.410,88
COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA 32.175,48        2.552.583,69 1.577.780,61 1.006.978,56 0,00 0,00 1.006.978,56
FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVA  PARA 0,00 1.215.577,35 1.215.577,35 0,00 22.935,33 1.708,64 1.708,64 3.791,36 17.435,33 17.435,33
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO 11.620,26        9.288,05 6.441,74 14.466,57 622.680,03 505.463,37 505.463,37 117.216,66 131.683,23
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO PA 0,00 209.304,66 201.924,97 6.878,70 500,99 0,00 0,00 500,99
HOSPITAL OPHIR LOYOLA 4.815,38          586.752,13 586.742,97 4.824,54 17.075,52 2.550,24 2.550,24 12.500,10 2.025,18 6.849,72
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA 609,64             56.556,65 56.556,65 609,64 76.867,11 39.446,01 39.446,01 798,15 36.622,95 37.232,59
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA 79.439,56        5.398.471,57 3.047.612,76 2.430.298,37 147.403,13 50.529,56 46.983,62 2.400,00 98.019,51 2.528.317,88
SECRETARIA ESTRAT.DE ARTICULACAO DA CIDADANIA 0,00 279.064,34 7.160,81 271.903,53 661.625,66 661.625,66 646.738,94 14.886,72 286.790,25
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO 20.440,54        6.570.146,07 6.453.684,73 136.901,88 483.225,04 54.288,13 54.288,13 428.936,91 565.838,79
FUNDACAO AMAZONIA DE AMP.A ESTUDOS E PESQUISA 0,00 800,00 800,00 376.501,45 181.076,30 181.076,30 1,00 195.424,15 196.224,15
INST.DE DESENV.FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE 4.532,64          62.267,03 61.160,55 344,93 5.294,19 0,00 0,00 5.294,19
AG.DE REGULACAO E CONT.DE SER.PUBLICO DO EST. 0,00 70,36 70,36 15.283,79 2.865,88 2.865,88 12.417,91 12.488,27
ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO EST.DO PARA 39.177,00        48.814,16 24.215,00 63.776,16 0,00 0,00 63.776,16
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO EST.PA 3.688.339,62   14.322.969,92 772.220,76 990.947,45 16.248.141,33 54.561,42 54.561,42 16.302.702,75
CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES 22.907,34        494,71 23.402,05 2.978,91 2.978,91 26.380,96
COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO PA 0,00 14.752,35 3.162,15 2.510,20 9.080,00 0,00 0,00 9.080,00
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 330.456,64      28.239.456,75 1.413.335,45 714,00 27.155.863,94 12.316,12 12.316,12 27.168.180,06
FUNDO DE SAUDE DOS SERVIDORES MILITARES 0,00 125.140,24 125.140,24 0,00 644,20 644,20 644,20
FUNDO DE ASSIT. SOCIAL DOS SERV. MILITARES 0,00 4.749,29 3.239,87 1.509,42 3.362,18 3.362,18 4.871,60
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 819.971,47      6.808.139,23 4.548.502,80 3.079.607,90 0,00 0,00 3.079.607,90
SEC.DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO 98.592,01        13.130.886,40 11.636.596,82 18.562,49 1.574.319,10 310.614,71 279.653,48 279.653,48 30.961,23 1.605.280,33
AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST.DO PARA 37.881,62        888.355,04 83.541,04 842.695,62 685.335,71 436.860,71 436.860,71 163.246,59 85.228,41 927.924,03
NUCLEO DE GERENC. DE TRANSPORTE METROPOLITANO 0,00 16.186,91 8.199,83 7.987,08 0,00 0,00 7.987,08
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NUCLEO DE GERENC.DO PROGRAMA DE MICROCREDITO 110.000,00      37.561,01 35.336,01 112.225,00 816,08 816,08 113.041,08
SEC.DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 0,00 2.672.589,19 1.647.880,83 1.024.708,36 1.187.149,44 820.954,98 820.954,98 366.194,46 1.390.902,82
PODER LEGISLATIVO 14.168,89 42.286.051,11 6.807.630,85 13.685,98 35.478.903,17 0,00 16.568.579,59 4.793.255,24 4.793.255,24 162,25 11.775.162,10 47.254.065,27
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 0,00 98.648,85 98.648,85 0,00 0,00 98.648,85
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 482,91             583.587,27 583.587,26 482,92 13.828.465,46 3.493.883,63 3.493.883,63 10.334.581,83 10.335.064,75
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 13.685,98        41.603.814,99 6.224.043,59 13.685,98 35.379.771,40 2.709.634,13 1.272.952,78 1.272.952,78 1.436.681,35 36.816.452,75
MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS ESTADO DO PARA 0,00 0,00 0,00 30.480,00 26.418,83 26.418,83 162,25 3.898,92 3.898,92
PODER JUDICIÁRIO 1.583.519,50 113.144.550,21 18.572.853,99 142.573,41 96.012.642,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.012.642,31
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 1.583.519,50   113.144.550,21 18.572.853,99 142.573,41 96.012.642,31 0,00 0,00 96.012.642,31
MINISTÉRIO PÚBLICO 22.601,50 2.263.781,81 832.454,24 26.629,59 1.427.299,48 0,00 4.188.016,50 3.093.616,50 3.093.616,50 0,00 1.094.400,00 2.521.699,48
MINISTERIO PUBLICO 22.601,50        2.263.781,81 832.454,24 26.629,59 1.427.299,48 4.188.016,50 3.093.616,50 3.093.616,50 1.094.400,00 2.521.699,48
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA 57,12 13.943,60 13.943,60 0,00 57,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,12
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA 57,12               13.943,60 13.943,60 57,12 0,00 0,00 57,12
RESTOS A PAGAR (INTRAORÇAMENTÁRIOS) (II) 82.155,98 66.989.003,24 65.912.963,35 33.532,16 1.124.663,71 0,00 762.173,54 544.103,39 507.359,99 11.740,48 243.073,07 1.367.736,78
PODER EXECUTIVO 82.155,98 65.438.782,30 64.996.629,30 33.009,09 491.299,89 0,00 686.706,67 523.101,60 486.358,20 11.740,48 188.607,99 679.907,88
SEC.DE EST.DE DESENV.URBANO E OBRAS PUBLICAS 0,00 1.685,04 1.685,04 0,00 0,00 1.685,04
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER 0,00 0,00 0,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00
SEC.DE EST.DE DESENV.AGROPECUARIO E DA PESCA 0,00 16.422,56 16.422,56 0,03 0,03 0,00 16.422,56
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO 0,00 312.208,87 312.208,87 0,00 103.618,20 81.191,00 81.191,00 22.427,20 22.427,20
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 0,00 30.718,50 226,21 30.492,29 0,00 884,83 884,83 884,83
SEC.DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS 254,98             0,00 254,98 730,16 730,16 985,14
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 2.371,54          38.900,45 38.900,45 2.371,54 434.445,80 399.743,18 399.743,18 34.702,62 37.074,16
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 0,00 140.019,44 117.280,91 22.738,53 7.000,00 2.876,80 2.876,80 4.123,20 0,00 22.738,53
POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA 0,00 36.822,79 36.822,79 0,00 0,00 36.822,79
SEC.DE EST.DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD 1.151,42          0,03 1.151,45 0,00 0,00 1.151,45
NUCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARA RURAL 0,00 0,00 0,00 11.201,69 508,80 508,80 691,89 10.001,00 10.001,00
SEC.DE EST.DE ASSIST.SOCIAL,TRAB,EMPREG.RENDA 834,79             0,00 834,79 0,00 0,00 834,79
FUNDACAO CARLOS GOMES 0,00 19.847,06 19.847,06 0,00 0,00 19.847,06
INST.DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES EST.PARA 40.912,08        8.533,34 49.445,42 9.601,00 9.601,00 59.046,42
EMP.DE ASSISTENCIA TEC.EXTENSAO RURAL EST.PA 103,86             671,25 775,11 43.568,76 36.743,40 43.568,76 44.343,87
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARA S/A 0,00 0,00 0,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00
INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARA 0,00 1.454,72 1.454,72 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA 0,00 14.586,20 14.586,20 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDACAO PARAENSE DE RADIODIFUSAO - FUNTELPA 0,00 0,00 0,00 5.567,31 432,00 432,00 5.135,31 0,00 0,00
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA 0,00 7.792,50 7.792,50 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVA  PARA 0,00 34.328,97 34.328,97 0,00 2.294,40 2.294,40 2.294,40
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO PA 0,00 0,00 0,00 1.790,05 1.790,05 0,00 0,00
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA 0,00 0,00 0,00 2.986,46 2.986,46 2.986,46
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO 0,00 0,00 0,00 12.342,67 1.513,60 1.513,60 10.829,07 10.829,07
AG.DE REGULACAO E CONT.DE SER.PUBLICO DO EST. 0,00 0,00 0,00 27.155,31 92,82 92,82 27.062,49 27.062,49
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO EST.PA 0,00 342.666,68 150.304,69 192.361,99 0,00 0,00 192.361,99
COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO PA 0,00 3.000,00 483,20 2.516,80 0,00 0,00 0,00 0,00
SEC.DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO 36.527,31        64.398.296,01 64.292.745,78 142.077,54 0,00 0,00 142.077,54
NUCLEO DE GERENC. DE TRANSPORTE METROPOLITANO 0,00 736,56 736,56 0,00 0,00 736,56
NUCLEO DE GERENC.DO PROGRAMA DE MICROCREDITO 0,00 4.056,13 281,60 3.774,53 0,00 0,00 3.774,53
SEC.DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 0,00 26.035,20 26.035,20 0,00 0,00 0,00 0,00
PODER LEGISLATIVO 0,00 286.000,76 241.962,50 523,07 43.515,19 0,00 75.466,87 21.001,79 21.001,79 0,00 54.465,08 97.980,27
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 0,00 192.058,99 148.543,80 43.515,19 22.719,77 21.001,79 21.001,79 43.515,19
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIOS 0,00 44.204,63 44.204,63 0,00 43.739,68 43.739,68 43.739,68
MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS ESTADO DO PARA 0,00 49.737,14 49.214,07 523,07 0,00 9.007,42 9.007,42 9.007,42
PODER JUDICIÁRIO 0,00 1.088.200,00 498.351,37 0,00 589.848,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 589.848,63
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 0,00 1.088.200,00 498.351,37 589.848,63 0,00 589.848,63
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA 0,00 176.020,18 176.020,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA 0,00 176.020,18 176.020,18 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 23.880.753,38 662.968.746,64 407.679.440,89 3.204.396,03 275.965.663,10 0,00 146.924.300,29 79.318.930,20 77.517.281,48 654.036,07 68.752.982,74 344.718.645,84
FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 15/Março/2022 e Hora de emissão 10h04min.
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RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

1- RECEITA DE IMPOSTOS 19.518.085.709,00 4.437.382.730,75
    1.1- Rec.Result.do Imposto s/a Circul.de Mercad.e Serv.de Transp.Interest.e Intermunic.e de Comunic.–ICMS 17.047.847.742,00 4.039.147.736,50
       1.1.1- ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ICMS) 17.047.847.742,00 4.039.147.736,50
       1.1.2- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)
    1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD 49.060.943,00 7.453.008,78
    1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA 837.636.506,00 128.468.879,30
    1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF 1.583.540.518,00 262.313.106,17
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 8.489.404.577,00 1.988.713.152,93
    2.1- Cota-Parte FPE 7.914.608.679,00 1.862.420.575,11
    2.2- Cota-Parte IPI-Exportação 564.193.619,00 124.538.726,51
    2.3- Cota-Parte IOF-Ouro 10.602.279,00 1.753.851,31
    2.4- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais
3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS 4.821.828.593,25 1.104.412.145,03
    3.1- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 1.1.1) 4.261.961.935,50 1.009.019.162,21
    3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3) 418.818.253,00 64.258.301,21
    3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.2) 141.048.404,75 31.134.681,61
4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1+2-3) 23.185.661.692,75 5.321.683.738,65

5- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB-20% DE ((1.1-3.1)+(1.2)+(1.3-3.2)+(2.1)+(2.2-3.3)) 4.318.303.779,15 1.011.523.356,23

6- VLR MÍNIMO A SER APLIC. ALÉM DO VLR DEST.AO FUNDEB-5% DE ((1.1-3.1)+(1.2)+(1.3-3.2)+(2.1)+(2.2-3.3))+25% DE 
(1.4+2.3+2.4) 1.478.111.644,04 318.897.578,43

7- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 3.390.414.934,00 751.636.608,35
    7.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 1.551.866.297,00 431.145.156,66
       7.1.1- Principal 1.551.866.297,00 428.030.839,89
       7.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 3.114.316,77
    7.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF 1.838.548.637,00 320.491.451,69
       7.2.1- Principal 1.838.548.637,00 320.491.451,69
       7.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira
    7.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT
       7.3.1- Principal
       7.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira
8- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (7.1.1–5)1 -2.766.437.482,15 -583.492.516,34
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)
9- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT 100.533.207,24
  9.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 100.516.668,89
  9.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS 16.538,35

10- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (7+9) 852.169.815,59

DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS 
(Até o Bimestre)

DESPESAS LIQUIDADAS 
(Até o Bimestre)

DESPESAS PAGAS (Até 
o Bimestre)

INSCRITAS EM RESTOS A 
PAGAR NÃO PROCESSADOS 

(c) (d) (e) (f) (g)
3.250.913.123,25 425.616.476,88 425.616.476,88 425.616.476,88
1.192.032.645,21 184.498.966,48 184.498.966,48 184.498.966,48
2.058.880.478,04 241.117.510,40 241.117.510,40 241.117.510,40

239.966.472,00 37.114.049,48 37.114.049,48 37.114.049,48
948.971,00 204.326,77 204.326,77 204.326,77

239.017.501,00 36.909.722,71 36.909.722,71 36.909.722,71
3.490.879.595,25 462.730.526,36 462.730.526,36 462.730.526,36

   11.1- Ensino Fundamental 
   11.2- Ensino Médio 

ATUALIZADA
(b)

   12.1- Ensino Fundamental 

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
RECEITAS REALIZADASPREVISÃO

(a)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)
PREVISÃO

ATUALIZADA
(a)

RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre

Até o Bimestre

(b)

VALOR

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

FUNDEB

R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB                                                                                   

 (Por Área de Atuação)6

11- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

12- OUTRAS DESPESAS

   12.2- Ensino Médio
13- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (11+12)

1
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DESPESAS 
EMPENHADAS (Até o 

Bimestre)

DESPESAS LIQUIDADAS 
(Até o Bimestre)

DESPESAS PAGAS (Até 
o Bimestre)

INSCRITAS EM RESTOS 
A PAGAR NÃO 

PROCESSADOS 

INSCRITAS EM RESTOS A 
PAGAR NÃO PROCESSADOS 
(SEM DISPONIBILIDADE DE 

CAIXA)7

(d) (e) (f) (g) (h)
425.616.476,88 425.616.476,88 425.616.476,88
180.043.630,28 180.043.630,28 180.043.630,28
182.223.127,89 182.223.127,89 182.223.127,89

VALOR EXIGIDO VALOR APLICADO VALOR CONSIDERADO 
APÓS DEDUÇÕES % APLICADO

(i) (j) (k) (l)
526.145.625,85 425.616.476,88 425.616.476,88 56,63%

0,00 0,00 0,00
VALOR MÁXIMO 

PERMITIDO VALOR NÃO APLICADO VALOR NÃO APLICADO 
APÓS AJUSTE % NÃO APLICADO

(m) (n) (o) (p)
75.163.660,84 389.369.850,18 389.369.850,18 51,80%

VALOR DE 
SUPERÁVIT 

PERMITIDO NO 
EXERCÍCIO 
ANTERIOR

VALOR NÃO APLICADO 
NO EXERCÍCIO 

ANTERIOR9

VALOR DE SUPERÁVIT 
APLICADO ATÉ O 

PRIMEIRO 
QUADRIMESTRE

VALOR APLICADO ATÉ O 
PRIMEIRO 

QUADRIMESTRE QUE 
INTEGRARÁ O LIMITE 

CONSTITUCIONAL 

VALOR APLICADO APÓS 
O PRIMEIRO 

QUADRIMESTRE
VALOR NÃO APLICADO

(q) (r) (s) (t) (u) (v) = (r) - (s) - (u)
22- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB 145.390.447,20 100.516.668,89 100.463.768,19 100.463.768,19 52.900,70
   22.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 88.157.542,16 5.432.203,88 5.432.164,92 5.432.164,92 38,96
   22.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) 57.232.905,03 95.084.465,01 95.031.603,27 95.031.603,27 52.861,74

DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS 
(Até o Bimestre)

DESPESAS LIQUIDADAS 
(Até o Bimestre)

DESPESAS PAGAS (Até 
o Bimestre)

INSCRITAS EM RESTOS A 
PAGAR NÃO PROCESSADOS 

(c) (d) (e) (f) (g)
100.000,00 8.189,61

0,00 0,00 0,00
66.800.888,00 24.769.221,62 12.280.651,65 12.276.651,65

143.524.724,00 30.256.367,16 14.533.227,35 14.533.227,13
36.730.096,00 3.756.947,83 2.571.739,26 2.542.806,39

1.446.630.814,00 177.738.684,24 163.031.475,94 149.879.556,26
1.693.786.522,00 236.529.410,46 192.417.094,20 179.232.241,43 0,00

VALOR
377.892.889,40

-583.492.516,34
0,00

0,00
961.385.405,74

VALOR EXIGIDO VALOR APLICADO % APLICADO
(x) (w) (y)

1.330.420.934,66 961.385.405,74 18,07%

SALDO INICIAL RP LIQUIDADOS RP PAGOS RP CANCELADOS SALDO FINAL
(z) (aa) (ab) (ac) (ad) = (z) - (ab) - (ac)

110.276.507,36 90.616.542,19 68.434.367,62 0,00 41.842.139,74
110.265.014,22 90.605.049,05 68.434.029,80 41.830.984,42

4.056,26 4.056,26 337,82 3.718,44
7.436,88 7.436,88 7.436,88

35- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE  (29–(30+31+32+ 33))

30 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB=(L8)

   37.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos

   23.1- Creche

20- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3

24- ENSINO FUNDAMENTAL 
25- ENSINO MÉDIO 

 DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB                                           

   23.2- Pré-escola

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8

   37.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT+VAAF)

37- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

21- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício 

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE -  CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

26- ENSINO SUPERIOR

28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27)

14- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica

   37.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5

36- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS

23- EDUCAÇÃO INFANTIL

16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF

19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica

15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2

18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital

33 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L37.1(ac)+L37.2(ac)) 

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

 (Por Área de Atuação)6

29- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS)=(L15(d ou e)+L28(d ou e)+L22.1(t))

31 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L15h)
32 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO

INDICADORES DO FUNDEB

2

38- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 69.079.000,00 9.755.504,36
    38.1- Salário-Educação 46.687.466,00 9.281.979,74
    38.2- PDDE 319.705,00 9.373,14
    38.3- PNAE 21.313.546,00 464.151,48
    38.4 - PNATE 758.283,00
    38.5- Outras Transferências do FNDE
39- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 15.842.671,00 600.000,00
40- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO
41- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO 52.142.319,00 0,00
42- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 7.769.511,00 1.065.875,55
43- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (38+39+40+41+42) 144.833.501,00 11.421.379,91

DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS 
(Até o Bimestre)

DESPESAS LIQUIDADAS 
(Até o Bimestre)

DESPESAS PAGAS (Até 
o Bimestre)

INSCRITAS EM RESTOS A 
PAGAR NÃO PROCESSADOS 

(c) (d) (e) (f) (g)
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00

37.075.692,73 5.915.322,60 4.190.726,92 4.190.726,92
137.677.767,94 12.775.366,80 6.350.821,01 6.350.821,01
24.553.317,25 808.864,60 654.960,58 648.055,58

158.502.574,14 5.499.543,85 2.490.167,79 2.490.167,79
457.809.352,06 24.999.097,85 13.686.676,30 13.679.771,30 0,00

DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS 
(Até o Bimestre)

DESPESAS LIQUIDADAS 
(Até o Bimestre)

DESPESAS PAGAS (Até 
o Bimestre)

INSCRITAS EM RESTOS A 
PAGAR NÃO PROCESSADOS 

(c) (d) (e) (f) (g)
5.642.475.469,31 724.259.034,67 668.834.296,86 655.642.539,09 0,00
5.369.339.218,75 710.085.270,76 665.614.587,64 652.422.829,87
4.464.188.496,25 578.706.747,54 578.706.747,54 565.554.831,86

48.334.662,08 2.184.692,20 1.472.785,23 1.472.785,23
856.816.060,42 129.193.831,02 85.435.054,87 85.395.212,78
273.136.250,56 14.173.763,91 3.219.709,22 3.219.709,22

3.285.198,55 0,00 0,00 0,00
269.851.052,01 14.173.763,91 3.219.709,22 3.219.709,22

51- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 100.464.661,25 7.289.917,85
52- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) 751.636.608,35 9.281.979,74
53- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) 462.730.864,18 7.335.314,18
54- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 389.370.405,42 9.236.583,41
55- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 341.072,45
56- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)
57- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) 389.711.477,87 9.236.583,41

PREVISÃO

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                 

49- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (44+45+46+47+48)

45- ENSINO FUNDAMENTAL 

(b)

2Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 24/Março/2022 e Hora de emissão 10h33min.

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

RECEITAS REALIZADAS

   44.2- Pré-escola

   50.2- Despesas de Capital

      50.1.3 -Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos

50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (13+28+49)

   44.1- Creche

ATUALIZADA

8Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

7Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

6As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

      50.1.4 -Outras Despesas Correntes

4Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 

      50.2.2 -Outras Despesas de Capital

(af)

      50.2.1 -Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos

3Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura 

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
(a)

   50.1- Despesas Correntes

Até o Bimestre

 (Por Área de Atuação)6

1Se resultado líquido da transferência (8) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (8) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.

      50.1.1 - Pessoal Ativo

46- ENSINO MÉDIO 

      50.1.2 - Pessoal Inativo

44- EDUCAÇÃO INFANTIL

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (ae)

48- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
47- ENSINO SUPERIOR

3
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RREO – ANEXO 12 (LC n° 141/2012 art.35)

Até o bimestre Até o bimestre Até o bimestre

(c) (d) (e) (f) (g)
105.218.059,00 105.218.059,00 8.204.223,90 7,80 3.887.955,85 3,70 3.887.955,85 3,70 0,00

105.011.397,00 105.011.397,00 8.204.223,90 7,81 3.887.955,85 3,70 3.887.955,85 3,70
206.662,00 206.662,00

1.727.446.833,00 1.727.446.833,00 312.690.804,97 18,10 272.959.437,99 15,80 272.486.212,36 15,77 0,00
1.535.828.758,00 1.535.828.758,00 307.224.541,07 20,00 269.915.699,17 17,57 269.442.473,54 17,54

191.618.075,00 191.618.075,00 5.466.263,90 2,85 3.043.738,82 1,59 3.043.738,82 1,59
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.311.607,00 6.311.607,00 809.327,63 12,82 413.217,57 6,55 413.217,57 6,55 0,00
6.290.141,00 6.290.141,00 809.327,63 12,87 413.217,57 6,57 413.217,57 6,57

21.466,00 21.466,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.532.900.454,00 1.532.900.454,00 210.262.379,41 13,72 197.576.542,94 12,89 185.692.213,80 12,11 0,00
1.509.246.657,00 1.509.246.657,00 210.262.379,41 13,93 197.576.542,94 13,09 185.692.213,80 12,30

23.653.797,00 23.653.797,00 0,00 0,00 0,00
3.371.876.953,00 3.371.876.953,00 531.966.735,91 15,78 474.837.154,35 14,08 462.479.599,58 13,72 0,00

PERCENT.DA REC.DE IMPOST.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS APLIC.EM ASPS  (XVII / IV)*100 (mínimo de 12% conf.LC n° 141/2012 ou % da Constit.Estadual)

-163.906.078,51

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)

9,99
Limite não Cumprido (XX) = (XIX) (Quando valor for inferior a zero)

8,92

531.615.089,53
638.391.586,48

-176.263.633,28-106.776.496,95

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII)=(IV) x 12% (LC 141/2012)

%(f/c)x100

Inscritas em 
Restos a Pagar 

não 
Processados

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII)=(IV) x % (Constituição Estadual)
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVII (d ou e) - XVIII)1

VIGILÂNCIA SANITÁRIA  (VIII)
     Despesas Correntes 

OUTRAS SUBFUNÇÕES (XI)
     Despesas Correntes 

     Despesas de Capital 
     Despesas Correntes 

        Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD

TOTAL DAS REC.RESULT.DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS-(IV)=(I)+(II)-(III)

     Despesas de Capital 

ATENÇÃO BÁSICA  (V)

     Despesas de Capital 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  (IX)
     Despesas Correntes 

    Cota-Parte FPE 

13,35

1.583.540.518,00

22,90

64.258.301,21

14,42
51,18

128.468.879,30

49.060.943,00

8.478.802.298,00

15,34

1.986.959.301,62

564.193.619,00 564.193.619,00
23,53
22,07

8.478.802.298,00

5.944.634,30

        Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA
    Receita Result.do Imposto s/a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF

20.807.073,00
1.583.540.518,00

44.536.846,0044.536.846,00        ITCD

        IPVA
    Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA

15,19    Receita Result.do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD

217.322.070,00 452.629.508,06        Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ICMS

(a)

21,31

7.453.008,78

208,28

22,73

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

    Receita Result.do Imp.s/a Circ.de Merc.e Serv. de Transp. Interest.e Interm.e de Comunic.– ICMS
16.830.525.672,0016.830.525.672,00

217.322.070,00

23,69

RECEITAS REALIZADAS

17.047.847.742,00 4.039.147.736,50

 %(b/a)x100 (b)
RECEITA DE IMPOSTOS  (I)

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

 JANEIRO A FEVREIRO  2022 / BIMESTRE  JANEIRO - FEVEREIRO 

49.060.943,00

816.829.433,00

PREVISÃO  INICIAL

4.437.382.730,7519.518.085.709,00

3.586.518.228,44

PREVISÃO ATUALIZADA

17.047.847.742,00

Até o Bimestre

19.518.085.709,00

33,34
15,34

4.524.097,00 1.508.374,48

23,43

23,67

837.636.506,00
117.819.472,66
10.649.406,64

TOTAL (XII)=(V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  (X)

     Despesas de Capital 

     Despesas de Capital 

        ICMS

23.175.059.413,75

4.524.097,00

816.829.433,00

        Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)

837.636.506,00

0,00

474.837.154,35

%(d/c)x100

4.821.828.593,254.821.828.593,25

22,96

DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)

        ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 

141.048.404,75

DESPESAS LIQUIDADAS

(d) (e)

(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIV)

     Despesas Correntes 

20.807.073,00

106.776.496,95

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  (VII)

531.966.735,91

351.646,38

DOTAÇÃO INICIAL

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  (VI)

31.134.681,61
418.818.253,00

    PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)

    PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)
    PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50%)

7.914.608.679,00

     Despesas de Capital 

DOTAÇÃO 
ATUALIZADA

    Cota-Parte IPI-Exportação 
    Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais

141.048.404,75

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)

        Outras

7.914.608.679,00

DESPESAS LIQUIDADAS

5.319.929.887,3423.175.059.413,75

DESPESAS PAGAS

1.104.412.145,03

(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XV)

462.127.953,20
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XVI)

4.261.961.935,50

0,00

16,56

124.538.726,51

262.313.106,17

351.646,38

22,07

(f)
Total das Despesas com ASPS (XIII)=(XII)

DESPESAS PAGAS

462.479.599,58

     Despesas Correntes 

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) –  POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA 
ECONÔMICA %(e/c)x100

DESPESAS EMPENHADAS

1.862.420.575,11

4.261.961.935,50
418.818.253,00

0,00

1.009.019.162,21

DESPESAS EMPENHADAS

     Despesas de Capital

     Despesas Correntes 

474.485.507,97

R$ 1,00

351.646,38

1

Empenhadas Liquidadas Pagas
(i) (j) (k)

 Valor Mínimo para 
aplicação em ASPS

 Valor aplicado em 
ASPS no exercício                                                  

Valor aplicado 
além do limite 

mínimo

Total inscrito em 
RP no exercício            

RPNP Inscritos 
Indevidamente no 

Exercício sem 
Disponibilidade 

Financeira

Valor inscrito em 
RP considerado no 

Limite
Total de RP pagos

(m) (n) (o)=(n-m), se < 0, 
então(o)=0 (p) q=(XIVd) (r)=(p-(o+q)), se<0, 

então(r)=0 (s)

Empenhos de 2022 (regra nova) 638.391.586,48 474.485.507,97                               -   
Empenhos de 2021 (regra nova) 2.751.810.998,22 3.313.683.883,16 561.872.884,94 32.235.224,65 0,00 28.517.469,10
Empenhos de 2020 (regra nova) 2.178.374.917,64 2.805.915.180,24 627.540.262,60 41.821.120,87 0,00 34.157.157,21
Empenhos de 2019(regra nova) 2.060.648.321,00 2.396.537.882,03 335.889.561,03 18.145.055,74 0,00 17.727.134,14
Empenhos de 2018 1.865.815.327,65 2.371.844.521,15 506.029.193,50 12.956.859,96 0,00 12.539.136,05
Empenhos de 2017 1.738.542.686,60 2.158.735.290,93 420.192.604,33 72.552.077,00 0,00 71.941.911,38

Empenhadas     Liquidadas Pagas
(x)              (y) (z)

0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS (XXXI)
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)

TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX+XXX+XXXI)

PREVISÃO INICIAL

3,18

13,67

     Proveniente dos Estados 
     Proveniente dos Municípios 

PREVISÃO ATUALIZADA                

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE  (XXIX)
(a)

Despesas Custeadas no Exercício de Referência 

     Proveniente da União

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

0,00

Saldo Inicial

(aa)=(w-(x ou y))

Saldo Final (não aplicado)1

 Restos a pagar canc.ou prescr.em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)

13,67

109.116,92

14.616,87

234.358.119,95
234.358.119,95

(b)
% (b/a)x100 

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIV) = (XXII - XXIII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA 
CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012

 Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial = XXIV)

619.985.415,867.554.846,74
401.696,99 335.487.864,04

505.626.086,46

Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XXI)

Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)

561.527.362,89

EXERCÍCIO DO EMPENHO2

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS 
RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012

(h)

345.522,053.372.233,50

Despesas Custeadas no Exercício de Referência 

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

(l)=(h-(i ou j))

0,00

13,62

403.107,04

1.722.329.856,00

0,00

234.610.302,881.722.329.856,00

16.224,61

 Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANC.OU PRESCR.ATÉ O FINAL DO EXERC.ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)

Saldo Final (não aplicado)1                               

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Total de RP cancelados ou prescritos                                

606.172,92

Diferença entre o valor 
aplicado além do limite e o 

total de RP cancelados                                                       

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Total de RP a pagar                    

Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XXd)

Saldo Inicial  (no exercicio atual)     

3.992,70

(t) (v)=((o+q)-u))

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (soma dos saldos negativos da coluna "v")

(u)

(w)

7.920.637,00 7.920.637,00

1.714.409.219,00 1.714.409.219,00

252.182,93

RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre 

419.586.431,41

1.714.409.219,00

                                               -   

1.714.409.219,00

2

Até o bimestre Até o bimestre Até o bimestre

(c) (d) (e) (f) (g)
350.479,00 17.050.771,11 10.397.744,60 60,98 2.950.000,00 17,30 2.950.000,00 17,30 7.447.744,60
350.479,00 17.050.771,11 10.397.744,60 60,98 2.950.000,00 17,30 2.950.000,00 17,30 7.447.744,60

694.403.592,00 874.852.600,85 137.141.869,14 15,68 65.550.896,74 7,49 64.327.354,91 7,35 71.590.972,40
567.067.123,00 606.191.858,49 51.604.928,83 8,51 34.486.019,18 5,69 33.262.477,35 5,49 17.118.909,65
127.336.469,00 268.660.742,36 85.536.940,31 31,84 31.064.877,56 11,56 31.064.877,56 11,56 54.472.062,75

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81.509.179,00 91.814.187,25 5.172.367,42 5,63 1.086.224,59 1,18 1.086.141,07 1,18 4.086.142,83
46.451.082,00 56.300.754,29 5.091.135,73 9,04 1.086.224,59 1,93 1.086.141,07 1,93 4.004.911,14
35.058.097,00 35.513.432,96 81.231,69 0,23 0,00 0,00 81.231,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94.314.225,00 106.756.545,25 17.242.445,95 16,15 15.491.901,45 14,51 15.462.274,32 14,48 1.750.544,50
94.184.225,00 106.626.545,25 17.242.445,95 16,17 15.491.901,45 14,53 15.462.274,32 14,50 1.750.544,50

130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
870.577.475,00 1.090.474.104,46 169.954.427,11 98,44 85.079.022,78 40,49 83.825.770,30 40,32 84.875.404,33

Até o bimestre Até o bimestre Até o bimestre

 (c) (d) (e) (f) (g)
105.568.538,00 122.268.830,11 18.601.968,50 15,21 6.837.955,85 5,59 6.837.955,85 5,59 7.447.744,60

2.421.850.425,00 2.602.299.433,85 449.832.674,11 17,29 338.510.334,73 13,01 336.813.567,27 12,94 71.590.972,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.311.607,00 6.311.607,00 809.327,63 413.217,57 413.217,57 0,00
81.509.179,00 91.814.187,25 5.172.367,42 5,63 1.086.224,59 1,18 1.086.141,07 1,18 4.086.142,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.627.214.679,00 1.639.656.999,25 227.504.825,36 13,88 213.068.444,39 12,99 201.154.488,12 12,27 1.750.544,50
4.242.454.428,00 4.462.351.057,46 701.921.163,02 114,22 559.916.177,13 54,57 546.305.369,88 54,04 84.875.404,33

4.242.454.428,00 4.462.351.057,46 701.921.163,02 114,22 559.916.177,13 54,57 546.305.369,88 54,04 84.875.404,33

ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (V + XXXIII)

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 18/Março/2022 e Hora de emissão 13h55min.

% (d/c)x100

DESPESAS EMPENHADAS

Notas:

% (f/c) x 100

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (XIX + XXXVII)
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  (XLVI) = (X + XXXVIII)

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VIII + XXXVI)

% (e/c)x100

OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (XI + XXXIX)

Inscritas em 
Restos a Pagar 

não 
Processados 

DOTAÇÃO 
ATUALIZADA         DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS 

TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES

     Despesas de Capital 
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)

DESPESAS PAGAS

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (VI + XXXIV)

DOTAÇÃO INICIAL

OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)
     Despesas Correntes 

     Despesas de Capital 

     Despesas Correntes 
     Despesas de Capital 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)

     Despesas Correntes 

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XII +XL)
(-) Despesas executadas c/recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3

     Despesas de Capital 

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VII + XXXV)

     Despesas Correntes 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)

     Despesas de Capital 
TOT.DAS DESP.NÃO COMP.NO CÁLC.DO MÍN.(XL)=(XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII+XXXIX)

     Despesas Correntes 

     Despesas de Capital
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  (XXXIV)

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)

ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO 
MÍNIMO

     Despesas Correntes 

DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO INICIAL

Inscritas em 
Restos a Pagar 

não 
Processados 

     Despesas Correntes 

DESPESAS PAGAS

% (e/c)x100

DOTAÇÃO 
ATUALIZADA         % (d/c)x100 

DESPESAS EMPENHADAS

% (f/c)x100

     Despesas de Capital 

1Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

3
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RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS
Previsão Inicial 31.337.699.511,00
Previsão Atualizada 31.337.699.511,00
Receitas Realizadas 6.351.544.064,52
Déficit Orçamentário
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 1.880.210.598,48

DESPESAS
Dotação Inicial 31.337.699.511,00
Dotação Atualizada 33.217.910.109,48
Despesas Empenhadas 4.698.634.830,98
Despesas Liquidadas 4.215.073.822,20
Despesas Pagas 4.039.157.442,76
Superavit Orçamentário 2.136.470.242,32

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
Despesas Empenhadas 4.698.634.830,98
Despesas Liquidadas 4.215.073.822,20

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
 Receita Corrente Líquida 28.407.768.419,56
 Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 28.394.777.753,56
 Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 28.322.363.230,56

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO 
SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Receitas Previdenciárias Realizada 33.249.256,44

    Despesas Previdenciárias Empenhadas 20.884.174,40
Despesas Previdenciárias Liquidadas 20.883.824,40
Despesas Previdenciárias Pagas 20.883.824,40
Resultado Previdenciário 12.365.432,04

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO
Receitas Previdenciárias Realizadas 346.099.481,26

     Despesas Previdenciárias Empenhadas 516.047.618,34
 Despesas Previdenciárias Liquidadas 516.042.048,09
 Despesas Previdenciárias Pagas 514.126.800,56
 Resultado Previdenciário -169.942.566,83

Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas
    Receitas Realizadas 69.574.664,66
    Despesas Empenhadas 236.050.324,84
    Despesas Liquidadas 236.050.324,84
    Despesas Pagas 235.958.058,59
    Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares -166.475.660,18

Meta Fixada no 
Anexo de Metas 
Fiscais da LDO

Resultado Apurado 
até o bimestre

(a) (b)
Resultado Primário  - Acima da Linha 8.118.000,00 2.138.014.150,03 26.336,71
Resultado Nominal - Acima da Linha -348.582.000,00 2.344.684.380,81 -672,63

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento até o 
bimestre

Pagamento até o 
Bimestre Saldo a pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 686.849.500,02 3.204.396,03 407.679.440,89 275.965.663,10
Poder Executivo 525.970.605,34 3.020.983,98 380.536.224,16 142.413.397,20
Poder Legislativo 42.586.220,76 14.209,05 7.049.593,35 35.522.418,36
Poder Judiciário 115.816.269,71 142.573,41 19.071.205,36 96.602.490,94
Ministério Público 2.286.383,31 26.629,59 832.454,24 1.427.299,48

           Defensoria Pública 190.020,90 0,00 189.963,78 57,12
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 146.924.300,29 654.036,07 77.517.281,48 68.752.982,74

Poder Executivo 126.092.237,33 653.873,82 69.609.407,95 55.828.955,56
Poder Legislativo 16.644.046,46 162,25 4.814.257,03 11.829.627,18
Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Público 4.188.016,50 0,00 3.093.616,50 1.094.400,00

           Defensoria Pública 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 833.773.800,31 3.858.432,10 485.196.722,37 344.718.645,84

% Mínimo a Aplicar 
no Exercício

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 961.385.405,74 25 18,07
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 425.616.476,88 70 56,63
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 50
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital 15

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Receita de Operação de Crédito
Despesa de Capital Líquida

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL 
DOS MILITARES Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
Receitas Previdenciárias 
Despesas Previdenciárias 
Resultado Previdenciário

Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
Receitas Previdenciárias 
Despesas Previdenciárias 
Resultado Previdenciário

Pensões e Inativos Militares
    Receitas de Contribuições
    Despesas com Pensões e Inativos
    Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Receitas da Alienação de Ativos
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

% Mínimo a Aplicar 
no Exercício

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 474.485.507,97 12 8,92

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) 0,00

% Aplicado até o bimestre

 % em Relação à Meta

(b/a)
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

% Aplicado até o bimestre

Saldo a Realizar

Saldo Não Realizado

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 28/Março/2022 e  Hora de emissão 09h24min.

VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE

Valor apurado até o bimestre

Valor apurado até  
o bimestre

 Até o bimestre

Até o bimestre

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Limites Constitucionais Anuais

Valor apurado até o bimestre

Limite Constitucional Anual

Valor apurado até  
o bimestre

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Até o bimestre

Até o bimestre

 1
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Tabela 1 R$ 1,00

(a) (b) (c) (c/total c) (c/a) (a - c ) (d)
PODER EXECUTIVO 27.386.658.403,00 29.074.194.124,50 -5.279.796,16 29.068.914.328,34 4.198.520.158,85 3.760.117.798,27 89,21 12,94 25.308.796.530,07 0,00
SEC.DE EST.DE DESENV.URBANO E OBRAS PUBLICAS 398.176.600,00 496.463.654,02 43.004.287,16 539.467.941,18 116.962.178,81 74.343.563,67 1,76 13,78 465.124.377,51
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER 23.382.461,00 40.945.446,32 0 40.945.446,32 3.939.461,91 1.924.365,41 0,05 4,70 39.021.080,91
CENTRO REGIONAL DE GOVERNO-SEDE SANTAREM 915.000,00 915.000,00 0 915.000,00 0 0 0,00 0,00 915.000,00
CENTRO REGIONAL DE GOVERNO-SEDE MARABA 915.000,00 915.000,00 0 915.000,00 0 0 0,00 0,00 915.000,00
CENTRO REGIONAL DE GOVERNO-SEDE ITAITUBA 915.000,00 915.000,00 0 915.000,00 0 0 0,00 0,00 915.000,00
CENTRO REGIONAL DE GOVERNO-SEDE ALTAMIRA 915.000,00 915.000,00 0 915.000,00 0 0 0,00 0,00 915.000,00
CENTRO REGIONAL DE GOVERNO-SEDE REDENCAO 915.000,00 915.000,00 0 915.000,00 0 0 0,00 0,00 915.000,00
CENTRO REGIONAL DE GOVERNO-SEDE BREVES 915.000,00 915.000,00 0 915.000,00 0 0 0,00 0,00 915.000,00
CASA CIVIL 67.590.519,00 67.590.519,00 44.720,00 67.635.239,00 10.049.963,79 9.828.438,57 0,23 14,53 57.806.800,43
CASA MILITAR 9.062.469,00 14.174.611,00 0 14.174.611,00 1.516.834,20 1.169.107,06 0,03 8,25 13.005.503,94
AUDITORIA GERAL DO ESTADO 7.282.973,00 8.682.061,00 0 8.682.061,00 869.773,61 761.233,45 0,02 8,77 7.920.827,55
SEC.DE EST.DE DESENV.AGROPECUARIO E DA PESCA 76.916.364,00 121.495.228,53 -346.148,60 121.149.079,93 8.049.345,06 6.134.276,72 0,15 0,00 115.014.803,21
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 61.468.838,00 85.195.986,39 0 85.195.986,39 13.924.796,88 13.569.767,55 0,32 15,93 71.626.218,84
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO 4.946.262.090,00 5.140.361.703,43 -3.528.879.595,25 1.611.482.108,18 180.470.539,44 131.935.793,35 3,13 8,19 1.479.546.314,83
FUNDEB - SEDUC 0 0 3.490.879.595,25 3.490.879.595,25 462.730.526,36 462.730.526,36 10,98 13,26 3.028.149.068,89
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 634.232.760,00 653.668.100,00 -22.027.878,84 631.640.221,16 70.525.673,76 69.995.912,21 1,66 11,08 561.644.308,95
ENCARGOS GERAIS S/A SUPERV. DA SEFA 2.154.268.468,00 2.200.647.835,13 15.822.759,71 2.216.470.594,84 318.849.862,26 318.800.216,66 7,56 14,38 1.897.670.378,18
FUNDO INVEST.PERMANENTE DA ADM.TRIBUTARIA 0 0 9.800.755,48 9.800.755,48 5.728.852,50 3.185.400,13 0,08 32,50 6.615.355,35
PARA GOV. PROFISCO II 0 0 11.583.961,00 11.583.961,00 4.315.968,37 439.700,40 0,01 3,80 11.144.260,60
SEC.DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS 31.735.834,00 34.879.296,16 0 34.879.296,16 2.736.290,76 2.584.101,14 0,06 7,41 32.295.195,02
SEJUDH-FUNDO ESTADUAL DE DIREITOS DIFUSOS 966.941,00 966.941,00 0 966.941,00 29.312,16 29.312,16 0,00 3,03 937.628,84
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 0 0 604.782.951,16 604.782.951,16 391.692.743,03 350.175.136,41 8,31 57,90 254.607.814,75
11 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - MARABA 0 0 386.913,68 386.913,68 70.705,08 43.063,65 0,00 11,13 343.850,03
09 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - SANTAREM 0 0 2.251.442,89 2.251.442,89 119.368,40 43.550,72 0,00 1,93 2.207.892,17
03 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - CASTANHAL 0 0 574.369,00 574.369,00 41.068,28 28.006,62 0,00 4,88 546.362,38
01 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - BELEM 0 0 3.541.554,90 3.541.554,90 1.206.204,17 809.999,90 0,02 22,87 2.731.555,00
12 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL -CONC.ARAGUAIA 0 0 1.284.422,50 1.284.422,50 478.427,58 431.470,60 0,01 33,59 852.951,90
02 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - SANTA IZABEL 0 0 573.256,96 573.256,96 56.360,48 19.834,43 0,00 3,46 553.422,53
04 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - CAPANEMA 0 0 663.783,36 663.783,36 78.037,12 67.559,83 0,00 10,18 596.223,53
10 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - ALTAMIRA 0 0 850.359,42 850.359,42 104.298,84 23.738,00 0,00 2,79 826.621,42
06 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - BARCARENA 0 0 252.847,98 252.847,98 21.010,90 21.010,90 0,00 8,31 231.837,08
08 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - BREVES 0 0 727.207,93 727.207,93 201.149,32 201.129,32 0,00 27,66 526.078,61
13 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - CAMETA 0 0 927.558,12 927.558,12 192.497,42 142.495,35 0,00 15,36 785.062,77
07 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - R.DAS ILHAS 0 0 1.352.369,48 1.352.369,48 38.797,44 38.797,42 0,00 2,87 1.313.572,06
05 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL-S.MIGUEL GUAMA 0 0 180.368,89 180.368,89 30.323,54 4.686,50 0,00 2,60 175.682,39
HOSPITAL REGIONAL DE CAMETA 0 0 1.505.714,54 1.505.714,54 665.694,06 489.238,35 0,01 32,49 1.016.476,19
HOSPITAL REGIONAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA 0 0 7.490.600,00 7.490.600,00 3.530.263,03 2.621.785,01 0,06 35,00 4.868.814,99
HOSPITAL REGIONAL DE SALINOPOLIS 0 0 1.150.399,99 1.150.399,99 475.424,72 159.557,27 0,00 13,87 990.842,72
LABORATORIO CENTRAL 0 0 6.645.686,02 6.645.686,02 3.476.571,63 302.810,78 0,01 4,56 6.342.875,24
ESCOLA TECNICA DO SUS 0 0 2.726.866,49 2.726.866,49 42.860,00 37.100,00 0,00 1,36 2.689.766,49
SEC.DE E.DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL 98.822.402,00 114.665.654,50 893.182,74 115.558.837,24 17.682.387,52 9.639.783,26 0,23 8,34 105.919.053,98
FUNDO ESTADUAL SEG.PUB.E DEFESA SOCIAL EST.PA 43.000.000,00 81.729.445,73 0 81.729.445,73 4.449.904,08 395.750,00 0,01 0,48 81.333.695,73
SEC.DE EST.DE DESENV.ECON,MINERACAO E ENERGIA 11.709.935,00 13.819.788,06 0 13.819.788,06 1.768.713,42 1.594.037,25 0,04 11,53 12.225.750,81
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 93.683.329,00 95.553.521,29 -8.386.913,29 87.166.608,00 12.088.736,35 11.538.396,56 0,27 13,24 75.628.211,44
ENCARGOS GERAIS SOB A SUPERVISAO DA PGE 201.492.207,00 201.492.207,00 0 201.492.207,00 43.976.341,35 43.630.313,96 1,04 21,65 157.861.893,04
PGE - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA - FUNPGE 0 0 8.386.913,29 8.386.913,29 1.761.399,07 1.741.534,11 0,04 20,76 6.645.379,18
POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA 1.608.849.554,00 1.609.237.166,80 5.474.627,11 1.614.711.793,91 244.927.492,82 218.060.919,34 5,17 13,50 1.396.650.874,57
SEC.DE EST.DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD 108.854.041,00 125.310.311,00 -34.409.245,00 90.901.066,00 11.431.650,81 10.102.680,68 0,24 11,11 80.798.385,32
SEMAS - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE 0 0 34.409.245,00 34.409.245,00 5.060.328,49 475.995,29 0,01 1,38 33.933.249,71
NUCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA MUNICIPIOS VERDES 7.808.370,00 10.149.689,89 -2.341.319,89 7.808.370,00 102.072,90 95.094,90 0,00 1,22 7.713.275,10
NEPMV-FUNDO AMAZONIA 0 0 2.341.319,89 2.341.319,89 30.000,00 3.726,11 0,00 0,16 2.337.593,78
NUCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARA RURAL 5.682.899,00 27.463.434,00 0 27.463.434,00 325.929,93 325.914,66 0,01 1,19 27.137.519,34
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 718.703.263,00 968.721.980,05 -9.975.634,00 958.746.346,05 193.453.881,01 131.239.528,56 3,11 13,69 827.506.817,49
SETRAN-CIDE 0 0 9.975.634,00 9.975.634,00 1.910.201,60 1.910.201,60 0,05 19,15 8.065.432,40
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA 239.709.911,00 239.709.911,00 -526.077,28 239.183.833,72 32.632.355,80 28.218.256,20 0,67 11,80 210.965.577,52
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA 302.706.382,00 302.706.382,00 0 302.706.382,00 41.338.310,21 40.012.119,12 0,95 13,22 262.694.262,88
ENCARGOS GERAIS SOB A SUP. CORPO DE BOMBEIROS 6.000.000,00 7.687.000,00 5.030.000,00 12.717.000,00 8.907.699,47 8.451.709,47 0,20 66,46 4.265.290,53
FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS 7.750.000,00 7.750.000,00 0 7.750.000,00 0 0 0,00 0,00 7.750.000,00
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 3.731.817,00 3.731.817,00 0 3.731.817,00 285.563,05 282.563,05 0,01 7,57 3.449.253,95
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO 54.799.635,00 56.514.635,00 -5.379.049,00 51.135.586,00 3.653.619,77 3.653.619,77 0,09 7,14 47.481.966,23
FUNDACAO PARAPAZ 18.437.920,00 21.287.920,00 0 21.287.920,00 3.118.004,02 2.579.543,58 0,06 12,12 18.708.376,42
POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA 902.592.820,00 907.592.820,00 691.362,66 908.284.182,66 114.928.991,71 112.165.615,91 2,66 12,35 796.118.566,75
FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO DE INTERES.SOCIAL 430.113,00 430.113,00 0 430.113,00 0 0 0,00 0,00 430.113,00
SEC.DE EST.DE ASSIST.SOCIAL,TRAB,EMPREG.RENDA 78.489.226,00 107.621.077,41 -9.984.141,10 97.636.936,31 12.570.296,60 11.613.546,29 0,28 11,89 86.023.390,02
SEASTER-FUNDO ESTADUAL DA PESSOA IDOSA-FUNEPI 0 0 9.584.141,10 9.584.141,10 149.999,55 144.209,52 0,00 1,50 9.439.931,58
SEASTER-FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO E.PARA-FET 5.195.824,00 5.195.824,00 0 5.195.824,00 305.846,68 305.846,60 0,01 5,89 4.889.977,40
FUNDO DE INVESTIMENTO DE SEGURANCA PUBLICA 19.877.163,00 53.849.825,30 0 53.849.825,30 3.502.938,25 1.659.340,18 0,04 3,08 52.190.485,12
AGENCIA DE TRANSPORTE METROPOLITANO 1.500.000,00 3.034.000,00 0 3.034.000,00 215.404,16 214.067,09 0,01 7,06 2.819.932,91
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FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO PARA 49.014.442,00 75.168.238,91 0 75.168.238,91 6.734.868,02 3.835.771,98 0,09 5,10 71.332.466,93
FUNDACAO CARLOS GOMES 18.997.204,00 19.619.106,42 0 19.619.106,42 2.628.525,01 1.777.190,73 0,04 9,06 17.841.915,69
SEC.DE EST.DE CIENCIA,TECN,E EDUC.PRO.E TECNO 161.464.353,00 202.996.671,03 -12.411.838,42 190.584.832,61 11.283.635,19 5.991.418,39 0,14 3,14 184.593.414,22
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 21.000.000,00 21.000.000,00 0 21.000.000,00 2.001.235,87 1.814.470,46 0,04 8,64 19.185.529,54
INST.DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES EST.PA 876.190.700,00 892.519.904,00 0 892.519.904,00 162.269.267,33 162.069.053,86 3,84 18,16 730.450.850,14
EMP.DE TEC.DA INFORMACAO E COMUNIC.DO EST.PA 120.470.439,00 127.308.566,33 -19.315.336,00 107.993.230,33 11.761.011,36 9.591.755,45 0,23 8,88 98.401.474,88
INSTITUTO DE TERRAS DO PARA 44.768.274,00 74.683.238,42 -568.045,75 74.115.192,67 4.882.690,63 4.009.431,23 0,10 5,41 70.105.761,44
EMP.DE ASSISTENCIA TEC.EXTENSAO RURAL EST.PA 121.506.966,00 160.526.399,83 -522.370,00 160.004.029,83 17.091.433,40 16.940.255,97 0,40 10,59 143.063.773,86
EMATER-REGIONAL DE ILHAS 0 0 57.240,00 57.240,00 4.440,00 4.440,00 0,00 7,76 52.800,00
EMATER-REGIONAL SAO MIGUEL DO GUAMA 0 0 61.060,00 61.060,00 5.400,00 5.400,00 0,00 8,84 55.660,00
EMATER-REGIONAL CASTANHAL 0 0 48.350,00 48.350,00 8.550,00 8.550,00 0,00 17,68 39.800,00
EMATER-REGIONAL TOCANTINS 0 0 49.620,00 49.620,00 4.500,00 4.500,00 0,00 9,07 45.120,00
EMATER-REGIONAL DE ALTAMIRA 0 0 44.530,00 44.530,00 4.050,00 4.050,00 0,00 9,09 40.480,00
EMATER-REGIONAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA 0 0 67.200,00 67.200,00 4.000,00 4.000,00 0,00 5,95 63.200,00
EMATER-REGIONAL DE CAPANEMA 0 0 53.650,00 53.650,00 7.650,00 7.650,00 0,00 14,26 46.000,00
EMATER-REGIONAL DE MARABA 0 0 91.850,00 91.850,00 7.800,00 7.800,00 0,00 8,49 84.050,00
EMATER-REGIONAL DE SANTAREM 0 0 48.870,00 48.870,00 4.050,00 4.050,00 0,00 8,29 44.820,00
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARA S/A 15.942.209,00 17.645.352,49 0 17.645.352,49 2.111.967,05 2.064.097,78 0,05 11,70 15.581.254,71
INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARA 11.324.675,00 11.324.675,00 0 11.324.675,00 1.153.296,65 980.734,92 0,02 8,66 10.343.940,08
FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA 60.396.908,00 79.492.133,95 93.415.624,58 172.907.758,53 76.594.756,18 51.685.354,55 1,23 29,89 121.222.403,98
FUND.CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA PARA 19.195.851,00 20.146.030,10 23.283.936,63 43.429.966,73 17.000.334,16 12.444.226,03 0,30 28,65 30.985.740,70
FUNDACAO HOSPITAL CLINICAS GASPAR VIANA 41.276.441,00 45.254.000,00 49.818.479,49 95.072.479,49 46.922.905,63 34.916.336,52 0,83 36,73 60.156.142,97
FUNDACAO PARAENSE DE RADIODIFUSAO - FUNTELPA 34.969.991,00 34.969.991,00 0 34.969.991,00 5.214.814,06 4.781.827,95 0,11 13,67 30.188.163,05
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA 645.034.036,00 714.632.435,00 -4.265.905,30 710.366.529,70 45.009.743,08 34.253.245,56 0,81 4,82 676.113.284,14
COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA 141.311.780,00 142.515.737,53 397.822,00 142.913.559,53 12.030.840,64 10.080.856,65 0,24 7,05 132.832.702,88
FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVA DO PA 122.348.044,00 124.415.691,68 0 124.415.691,68 17.678.611,99 15.330.183,26 0,36 12,32 109.085.508,42
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO 55.089.668,00 56.343.668,00 0 56.343.668,00 4.582.714,18 4.506.670,12 0,11 8,00 51.836.997,88
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO PA 22.305.166,00 23.373.234,54 0 23.373.234,54 1.498.912,76 1.449.163,81 0,03 6,20 21.924.070,73
HOSPITAL OPHIR LOYOLA 45.508.988,00 46.765.858,28 63.425.548,94 110.191.407,22 58.874.936,27 29.888.153,08 0,71 27,12 80.303.254,14
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA 22.100.186,00 23.800.186,00 -200.000,00 23.600.186,00 3.426.554,39 2.709.876,54 0,06 11,48 20.890.309,46
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA 377.993.185,00 390.247.491,14 -8.492.189,46 381.755.301,68 47.399.986,93 45.029.982,55 1,07 11,80 336.725.319,13
SECRETARIA ESTRAT.DE ARTICULACAO DA CIDADANIA 50.773.128,00 50.773.128,00 -233.162,00 50.539.966,00 1.908.183,44 1.779.664,56 0,04 3,52 48.760.301,44
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO 59.647.087,00 60.154.087,00 0 60.154.087,00 6.846.576,04 6.808.926,93 0,16 11,32 53.345.160,07
FUNDACAO AMAZONIA DE AMP.A EST.E PESQUISAS 76.141.303,00 77.424.897,77 -1.253.594,77 76.171.303,00 1.712.179,60 1.605.119,49 0,04 2,11 74.566.183,51
INST.DE DESENV.FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE 30.844.114,00 34.131.874,51 -3.252.760,51 30.879.114,00 2.013.103,36 1.870.583,58 0,04 6,06 29.008.530,42
FUNDO ESTADUAL DE DESENV. FLORESTAL-FUNDEFLOR 0 0 3.252.760,51 3.252.760,51 0 0 0,00 0,00 3.252.760,51
FUNDO DE COMPENSACAO AMBIENTAL DO EST.DO PARA 4.000.000,00 12.696.000,00 -150.000,00 12.546.000,00 2.061.681,52 785.885,81 0,02 6,26 11.760.114,19
AG.DE REGULACAO E CONT.DE SER.PUBLICO DO EST. 21.605.341,00 23.105.341,00 0 23.105.341,00 2.794.961,47 2.255.242,72 0,05 9,76 20.850.098,28
ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO EST.DO PARA 11.664.910,00 11.697.698,10 0 11.697.698,10 780.565,40 774.863,52 0,02 6,62 10.922.834,58
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO EST.PA 120.800.000,00 120.800.000,00 0 120.800.000,00 32.580.408,65 20.368.548,86 0,48 16,86 100.431.451,14
FUNDO FINAN. DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARA 4.540.364.811,00 4.669.675.925,30 -313.801.882,08 4.355.874.043,22 450.281.542,74 450.248.403,44 10,68 10,34 3.905.625.639,78
FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO PARA 145.409.745,00 121.673.000,00 -14.262,96 121.658.737,04 20.869.911,44 20.869.561,44 0,50 17,15 100.789.175,60
ALEPA FUNDO FINANCEIRO 0 0 9.310.182,51 9.310.182,51 9.310.182,51 9.310.182,51 0,22 100,00 0,00
TCE FUNDO FINANCEIRO 0 0 8.429.964,78 8.429.964,78 8.429.964,78 8.429.964,77 0,20 100,00 0,01
TCM FUNDO FINANCEIRO 0 0 4.500.387,16 4.500.387,16 4.500.387,15 4.500.387,15 0,11 100,00 0,01
TJE FUNDO FINANCEIRO 0 0 31.247.208,41 31.247.208,41 31.203.750,87 31.203.750,87 0,74 99,86 43.457,54
M.P.FUNDO FINANCEIRO 0 0 11.909.837,32 11.909.837,32 11.909.836,32 11.909.836,32 0,28 100,00 1,00
MPC FUNDO FINANCEIRO 0 0 1.049.615,37 1.049.615,37 1.049.615,22 1.049.615,22 0,02 100,00 0,15
MPTCM FUNDO FINANCEIRO 0 0 310.610,56 310.610,56 310.610,56 310.610,56 0,01 100,00 0,00
TCE FUNDO PREVIDENCIARIO 0 0 7.426,46 7.426,46 7.426,46 7.426,46 0,00 100,00 0,00
TJE FUNDO PREVIDENCIARIO 0 0 6.836,50 6.836,50 6.836,50 6.836,50 0,00 100,00 0,00
SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL DOS MILITARES 0 0 239.709.630,80 239.709.630,80 236.050.324,84 236.050.324,84 5,60 98,47 3.659.305,96
CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES 148.661.431,00 150.751.981,40 5.900.122,65 156.652.104,05 22.575.647,62 21.405.618,29 0,51 13,66 135.246.485,76
COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO PA 36.915.853,00 41.281.512,29 0 41.281.512,29 6.277.042,78 6.107.769,82 0,14 14,80 35.173.742,47
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 67.006.434,00 150.866.902,63 -6.648.172,70 144.218.729,93 62.613.634,84 62.423.454,50 1,48 43,28 81.795.275,43
FUNDO DE SAUDE DOS SERVIDORES MILITARES 7.773.875,00 8.594.956,25 0 8.594.956,25 1.107.229,23 47.210,71 0,00 0,55 8.547.745,54
FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DA POLICIA MILITAR 6.278.556,00 10.718.556,00 0 10.718.556,00 3.550.080,04 2.204.473,31 0,05 20,57 8.514.082,69
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 4.104.486.616,00 4.299.103.411,13 -950.288.604,16 3.348.814.806,97 45.759.404,50 24.944.214,43 0,59 0,74 3.323.870.592,54
SEC.DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO 131.733.660,00 131.733.660,00 377.802,36 132.111.462,36 15.940.640,07 10.571.130,50 0,25 8,00 121.540.331,86
SEPLAD ENCARGOS PLAN. 86.385.764,00 67.888.170,40 0 67.888.170,40 900 0 0,00 0,00 67.888.170,40
SEPLAD ENCARGOS ADM. 764.246.049,00 863.739.049,00 100.830.000,00 964.569.049,00 207.021.048,24 207.021.048,24 4,91 21,46 757.548.000,76
AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST DO PARA 85.881.981,00 101.006.452,15 346.148,60 101.352.600,75 12.145.549,99 9.838.516,45 0,23 9,71 91.514.084,30
NUCLEO DE GERENC. DE TRANSPORTE METROPOLITANO 251.189.046,00 251.189.046,00 0 251.189.046,00 770.077,18 744.390,78 0,02 0,30 250.444.655,22
NUCLEO GERENC.PROG.MICROCRED.-ADMINISTRATIVO 3.967.195,00 3.967.195,00 0 3.967.195,00 300.324,48 281.793,81 0,01 7,10 3.685.401,19
NUCLEO GERENC.PROG.MICROCREDITO-CREDICIDADAO 0 0 5.379.049,00 5.379.049,00 1.070.004,83 245.004,83 0,01 4,55 5.134.044,17
SEC.DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 465.373.216,00 490.021.111,91 -888.503,13 489.132.608,78 72.757.791,87 54.789.940,70 1,30 11,20 434.342.668,08
SEAP-FUNDO DE TRABALHO PENITENCIARIO 0 0 60.291,00 60.291,00 0 0 0,00 0,00 60.291,00
RESERVA DE CONTIGENCIA 180.635.654,00 180.635.654,00 0 180.635.654,00 0 0 0,00 0,00 180.635.654,00
PODER LEGISLATIVO 1.231.023.391,00 1.231.046.191,00 -2.740.492,81 1.228.305.698,19 173.798.447,12 162.072.551,99 3,85 13,19 1.066.233.146,20 0,00
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 663.317.530,00 663.317.530,00 -9.596.346,62 653.721.183,38 100.742.840,70 98.659.780,01 2,34 15,09 555.061.403,37
PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS PARLAMENTARES 0 0 8.179.599,00 8.179.599,00 3.748.132,83 3.748.132,83 0,09 45,82 4.431.466,17
FUNDACAO RADIO E TELEVISAO ALEPA 1.500.000,00 1.500.000,00 0 1.500.000,00 0 0 0,00 0,00 1.500.000,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 251.115.076,00 251.115.076,00 -1.576.701,79 249.538.374,21 29.897.315,86 28.417.986,52 0,67 11,39 221.120.387,69
FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO TCE 0 0 965.528,00 965.528,00 600 0 0,00 0,00 965.528,00
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 230.870.754,00 230.870.754,00 -1.511.583,22 229.359.170,78 29.883.020,48 23.544.977,20 0,56 10,27 205.814.193,58
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FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO PARA 49.014.442,00 75.168.238,91 0 75.168.238,91 6.734.868,02 3.835.771,98 0,09 5,10 71.332.466,93
FUNDACAO CARLOS GOMES 18.997.204,00 19.619.106,42 0 19.619.106,42 2.628.525,01 1.777.190,73 0,04 9,06 17.841.915,69
SEC.DE EST.DE CIENCIA,TECN,E EDUC.PRO.E TECNO 161.464.353,00 202.996.671,03 -12.411.838,42 190.584.832,61 11.283.635,19 5.991.418,39 0,14 3,14 184.593.414,22
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 21.000.000,00 21.000.000,00 0 21.000.000,00 2.001.235,87 1.814.470,46 0,04 8,64 19.185.529,54
INST.DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES EST.PA 876.190.700,00 892.519.904,00 0 892.519.904,00 162.269.267,33 162.069.053,86 3,84 18,16 730.450.850,14
EMP.DE TEC.DA INFORMACAO E COMUNIC.DO EST.PA 120.470.439,00 127.308.566,33 -19.315.336,00 107.993.230,33 11.761.011,36 9.591.755,45 0,23 8,88 98.401.474,88
INSTITUTO DE TERRAS DO PARA 44.768.274,00 74.683.238,42 -568.045,75 74.115.192,67 4.882.690,63 4.009.431,23 0,10 5,41 70.105.761,44
EMP.DE ASSISTENCIA TEC.EXTENSAO RURAL EST.PA 121.506.966,00 160.526.399,83 -522.370,00 160.004.029,83 17.091.433,40 16.940.255,97 0,40 10,59 143.063.773,86
EMATER-REGIONAL DE ILHAS 0 0 57.240,00 57.240,00 4.440,00 4.440,00 0,00 7,76 52.800,00
EMATER-REGIONAL SAO MIGUEL DO GUAMA 0 0 61.060,00 61.060,00 5.400,00 5.400,00 0,00 8,84 55.660,00
EMATER-REGIONAL CASTANHAL 0 0 48.350,00 48.350,00 8.550,00 8.550,00 0,00 17,68 39.800,00
EMATER-REGIONAL TOCANTINS 0 0 49.620,00 49.620,00 4.500,00 4.500,00 0,00 9,07 45.120,00
EMATER-REGIONAL DE ALTAMIRA 0 0 44.530,00 44.530,00 4.050,00 4.050,00 0,00 9,09 40.480,00
EMATER-REGIONAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA 0 0 67.200,00 67.200,00 4.000,00 4.000,00 0,00 5,95 63.200,00
EMATER-REGIONAL DE CAPANEMA 0 0 53.650,00 53.650,00 7.650,00 7.650,00 0,00 14,26 46.000,00
EMATER-REGIONAL DE MARABA 0 0 91.850,00 91.850,00 7.800,00 7.800,00 0,00 8,49 84.050,00
EMATER-REGIONAL DE SANTAREM 0 0 48.870,00 48.870,00 4.050,00 4.050,00 0,00 8,29 44.820,00
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARA S/A 15.942.209,00 17.645.352,49 0 17.645.352,49 2.111.967,05 2.064.097,78 0,05 11,70 15.581.254,71
INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARA 11.324.675,00 11.324.675,00 0 11.324.675,00 1.153.296,65 980.734,92 0,02 8,66 10.343.940,08
FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA 60.396.908,00 79.492.133,95 93.415.624,58 172.907.758,53 76.594.756,18 51.685.354,55 1,23 29,89 121.222.403,98
FUND.CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA PARA 19.195.851,00 20.146.030,10 23.283.936,63 43.429.966,73 17.000.334,16 12.444.226,03 0,30 28,65 30.985.740,70
FUNDACAO HOSPITAL CLINICAS GASPAR VIANA 41.276.441,00 45.254.000,00 49.818.479,49 95.072.479,49 46.922.905,63 34.916.336,52 0,83 36,73 60.156.142,97
FUNDACAO PARAENSE DE RADIODIFUSAO - FUNTELPA 34.969.991,00 34.969.991,00 0 34.969.991,00 5.214.814,06 4.781.827,95 0,11 13,67 30.188.163,05
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA 645.034.036,00 714.632.435,00 -4.265.905,30 710.366.529,70 45.009.743,08 34.253.245,56 0,81 4,82 676.113.284,14
COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA 141.311.780,00 142.515.737,53 397.822,00 142.913.559,53 12.030.840,64 10.080.856,65 0,24 7,05 132.832.702,88
FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVA DO PA 122.348.044,00 124.415.691,68 0 124.415.691,68 17.678.611,99 15.330.183,26 0,36 12,32 109.085.508,42
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO 55.089.668,00 56.343.668,00 0 56.343.668,00 4.582.714,18 4.506.670,12 0,11 8,00 51.836.997,88
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO PA 22.305.166,00 23.373.234,54 0 23.373.234,54 1.498.912,76 1.449.163,81 0,03 6,20 21.924.070,73
HOSPITAL OPHIR LOYOLA 45.508.988,00 46.765.858,28 63.425.548,94 110.191.407,22 58.874.936,27 29.888.153,08 0,71 27,12 80.303.254,14
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA 22.100.186,00 23.800.186,00 -200.000,00 23.600.186,00 3.426.554,39 2.709.876,54 0,06 11,48 20.890.309,46
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA 377.993.185,00 390.247.491,14 -8.492.189,46 381.755.301,68 47.399.986,93 45.029.982,55 1,07 11,80 336.725.319,13
SECRETARIA ESTRAT.DE ARTICULACAO DA CIDADANIA 50.773.128,00 50.773.128,00 -233.162,00 50.539.966,00 1.908.183,44 1.779.664,56 0,04 3,52 48.760.301,44
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO 59.647.087,00 60.154.087,00 0 60.154.087,00 6.846.576,04 6.808.926,93 0,16 11,32 53.345.160,07
FUNDACAO AMAZONIA DE AMP.A EST.E PESQUISAS 76.141.303,00 77.424.897,77 -1.253.594,77 76.171.303,00 1.712.179,60 1.605.119,49 0,04 2,11 74.566.183,51
INST.DE DESENV.FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE 30.844.114,00 34.131.874,51 -3.252.760,51 30.879.114,00 2.013.103,36 1.870.583,58 0,04 6,06 29.008.530,42
FUNDO ESTADUAL DE DESENV. FLORESTAL-FUNDEFLOR 0 0 3.252.760,51 3.252.760,51 0 0 0,00 0,00 3.252.760,51
FUNDO DE COMPENSACAO AMBIENTAL DO EST.DO PARA 4.000.000,00 12.696.000,00 -150.000,00 12.546.000,00 2.061.681,52 785.885,81 0,02 6,26 11.760.114,19
AG.DE REGULACAO E CONT.DE SER.PUBLICO DO EST. 21.605.341,00 23.105.341,00 0 23.105.341,00 2.794.961,47 2.255.242,72 0,05 9,76 20.850.098,28
ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO EST.DO PARA 11.664.910,00 11.697.698,10 0 11.697.698,10 780.565,40 774.863,52 0,02 6,62 10.922.834,58
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO EST.PA 120.800.000,00 120.800.000,00 0 120.800.000,00 32.580.408,65 20.368.548,86 0,48 16,86 100.431.451,14
FUNDO FINAN. DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARA 4.540.364.811,00 4.669.675.925,30 -313.801.882,08 4.355.874.043,22 450.281.542,74 450.248.403,44 10,68 10,34 3.905.625.639,78
FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO PARA 145.409.745,00 121.673.000,00 -14.262,96 121.658.737,04 20.869.911,44 20.869.561,44 0,50 17,15 100.789.175,60
ALEPA FUNDO FINANCEIRO 0 0 9.310.182,51 9.310.182,51 9.310.182,51 9.310.182,51 0,22 100,00 0,00
TCE FUNDO FINANCEIRO 0 0 8.429.964,78 8.429.964,78 8.429.964,78 8.429.964,77 0,20 100,00 0,01
TCM FUNDO FINANCEIRO 0 0 4.500.387,16 4.500.387,16 4.500.387,15 4.500.387,15 0,11 100,00 0,01
TJE FUNDO FINANCEIRO 0 0 31.247.208,41 31.247.208,41 31.203.750,87 31.203.750,87 0,74 99,86 43.457,54
M.P.FUNDO FINANCEIRO 0 0 11.909.837,32 11.909.837,32 11.909.836,32 11.909.836,32 0,28 100,00 1,00
MPC FUNDO FINANCEIRO 0 0 1.049.615,37 1.049.615,37 1.049.615,22 1.049.615,22 0,02 100,00 0,15
MPTCM FUNDO FINANCEIRO 0 0 310.610,56 310.610,56 310.610,56 310.610,56 0,01 100,00 0,00
TCE FUNDO PREVIDENCIARIO 0 0 7.426,46 7.426,46 7.426,46 7.426,46 0,00 100,00 0,00
TJE FUNDO PREVIDENCIARIO 0 0 6.836,50 6.836,50 6.836,50 6.836,50 0,00 100,00 0,00
SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL DOS MILITARES 0 0 239.709.630,80 239.709.630,80 236.050.324,84 236.050.324,84 5,60 98,47 3.659.305,96
CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES 148.661.431,00 150.751.981,40 5.900.122,65 156.652.104,05 22.575.647,62 21.405.618,29 0,51 13,66 135.246.485,76
COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO PA 36.915.853,00 41.281.512,29 0 41.281.512,29 6.277.042,78 6.107.769,82 0,14 14,80 35.173.742,47
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 67.006.434,00 150.866.902,63 -6.648.172,70 144.218.729,93 62.613.634,84 62.423.454,50 1,48 43,28 81.795.275,43
FUNDO DE SAUDE DOS SERVIDORES MILITARES 7.773.875,00 8.594.956,25 0 8.594.956,25 1.107.229,23 47.210,71 0,00 0,55 8.547.745,54
FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DA POLICIA MILITAR 6.278.556,00 10.718.556,00 0 10.718.556,00 3.550.080,04 2.204.473,31 0,05 20,57 8.514.082,69
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 4.104.486.616,00 4.299.103.411,13 -950.288.604,16 3.348.814.806,97 45.759.404,50 24.944.214,43 0,59 0,74 3.323.870.592,54
SEC.DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO 131.733.660,00 131.733.660,00 377.802,36 132.111.462,36 15.940.640,07 10.571.130,50 0,25 8,00 121.540.331,86
SEPLAD ENCARGOS PLAN. 86.385.764,00 67.888.170,40 0 67.888.170,40 900 0 0,00 0,00 67.888.170,40
SEPLAD ENCARGOS ADM. 764.246.049,00 863.739.049,00 100.830.000,00 964.569.049,00 207.021.048,24 207.021.048,24 4,91 21,46 757.548.000,76
AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST DO PARA 85.881.981,00 101.006.452,15 346.148,60 101.352.600,75 12.145.549,99 9.838.516,45 0,23 9,71 91.514.084,30
NUCLEO DE GERENC. DE TRANSPORTE METROPOLITANO 251.189.046,00 251.189.046,00 0 251.189.046,00 770.077,18 744.390,78 0,02 0,30 250.444.655,22
NUCLEO GERENC.PROG.MICROCRED.-ADMINISTRATIVO 3.967.195,00 3.967.195,00 0 3.967.195,00 300.324,48 281.793,81 0,01 7,10 3.685.401,19
NUCLEO GERENC.PROG.MICROCREDITO-CREDICIDADAO 0 0 5.379.049,00 5.379.049,00 1.070.004,83 245.004,83 0,01 4,55 5.134.044,17
SEC.DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 465.373.216,00 490.021.111,91 -888.503,13 489.132.608,78 72.757.791,87 54.789.940,70 1,30 11,20 434.342.668,08
SEAP-FUNDO DE TRABALHO PENITENCIARIO 0 0 60.291,00 60.291,00 0 0 0,00 0,00 60.291,00
RESERVA DE CONTIGENCIA 180.635.654,00 180.635.654,00 0 180.635.654,00 0 0 0,00 0,00 180.635.654,00
PODER LEGISLATIVO 1.231.023.391,00 1.231.046.191,00 -2.740.492,81 1.228.305.698,19 173.798.447,12 162.072.551,99 3,85 13,19 1.066.233.146,20 0,00
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 663.317.530,00 663.317.530,00 -9.596.346,62 653.721.183,38 100.742.840,70 98.659.780,01 2,34 15,09 555.061.403,37
PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS PARLAMENTARES 0 0 8.179.599,00 8.179.599,00 3.748.132,83 3.748.132,83 0,09 45,82 4.431.466,17
FUNDACAO RADIO E TELEVISAO ALEPA 1.500.000,00 1.500.000,00 0 1.500.000,00 0 0 0,00 0,00 1.500.000,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 251.115.076,00 251.115.076,00 -1.576.701,79 249.538.374,21 29.897.315,86 28.417.986,52 0,67 11,39 221.120.387,69
FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO TCE 0 0 965.528,00 965.528,00 600 0 0,00 0,00 965.528,00
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 230.870.754,00 230.870.754,00 -1.511.583,22 229.359.170,78 29.883.020,48 23.544.977,20 0,56 10,27 205.814.193,58
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FUNDO DE MODERN.REAPARELHAM.APERFEIC. TCM-PA 0 0 991.971,00 991.971,00 900 0 0,00 0,00 991.971,00
MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS ESTADO DO PARA 49.821.081,00 49.821.081,00 -116.650,14 49.704.430,86 6.620.062,60 5.098.402,91 0,12 10,26 44.606.027,95
M.P. DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO EST.PARA 34.398.950,00 34.421.750,00 -76.309,04 34.345.440,96 2.905.574,65 2.603.272,52 0,06 7,58 31.742.168,44
PODER JUDICIÁRIO 1.601.095.401,00 1.627.186.738,54 2.395.992,49 1.629.582.731,03 206.705.236,84 197.112.358,70 4,68 12,10 1.432.470.372,33 0,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 1.429.328.510,00 1.429.328.510,00 -3.925.945,01 1.425.402.564,99 191.366.779,65 190.922.930,92 4,53 13,39 1.234.479.634,07
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO - FRJ 165.766.891,00 191.858.228,54 6.330.205,44 198.188.433,98 15.338.457,19 6.189.427,78 0,15 3,12 191.999.006,20
FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL DO ESTADO PA 6.000.000,00 6.000.000,00 -8.267,94 5.991.732,06 0 0 0,00 0,00 5.991.732,06
MINISTÉRIO PÚBLICO 758.922.316,00 925.483.055,44 -1.710.148,69 923.772.906,75 112.276.543,00 88.436.668,07 2,10 9,57 835.336.238,68 0,00
MINISTERIO PUBLICO 758.922.316,00 925.483.055,44 -1.710.148,69 923.772.906,75 112.276.543,00 88.436.668,07 2,10 9,57 835.336.238,68
DEFENSORIA 0,00 0,00 7.334.445,17 7.334.445,17 7.334.445,17 7.334.445,17 0,17 100,00 0,00 0,00
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA 0 0 7.334.445,17 7.334.445,17 7.334.445,17 7.334.445,17 0,17 100,00 0,00
T O T A L     30.977.699.511,00 32.857.910.109,48 0,00 32.857.910.109,48 4.698.634.830,98 4.215.073.822,20 100,00 12,83 28.642.836.287,28 0,00
FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 16/Março/2022 e Hora de emissão 15h33min.
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Tabela 2 (Decretos Legislativo Estadual nº 02 e nº 112, de 20/03/2020 e 15/12/2020, respectivamente; e Decreto Estadual nº 658, de 01/04/2020)¹ R$ 1,00

Até o Bimestre %  Até o Bimestre % 

(a)  (b)  (b/total b)  (c )=(a-b) (d) (d/total d) (e)=(a-d) (f)
86.593.449,88 63.537.444,64 63.537.444,64 100,00 23.056.005,24 53.243.166,68 53.243.166,68 100,00 33.350.283,20

4 ADMINISTRACAO 4.128,00 689,00 689,00 0,00 3.439,00 688,00 688,00 0,00 3.440,00 0,00
122   ADMINISTRACAO GERAL 4.128,00                   689,00               689,00               0,00 3.439,00 688,00               688,00               0,00 3.440,00

8 ASSISTENCIA SOCIAL 57.440.273,37 45.113.403,14 45.113.403,14 71,00 12.326.870,23 45.059.700,00 45.059.700,00 84,63 12.380.573,37 0,00
122   ADMINISTRACAO GERAL 40.000,00                 18.260,37          18.260,37          0,03 21.739,63 0,00 40.000,00
244   ASSISTENCIA COMUNITARIA 57.400.273,37          45.095.142,77   45.095.142,77   70,97 12.305.130,60 45.059.700,00   45.059.700,00   84,63 12.340.573,37
10 SAUDE 29.149.048,51 18.423.352,50 18.423.352,50 29,00 10.725.696,01 8.182.778,68 8.182.778,68 15,37 20.966.269,83 0,00

302   ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 28.955.750,22          18.342.120,81   18.342.120,81   28,87 10.613.629,41 8.182.778,68     8.182.778,68     15,37 20.772.971,54
305   VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA 193.298,29               81.231,69          81.231,69          0,13 112.066,60 0 0 0,00 193.298,29

86.593.449,88 63.537.444,64 63.537.444,64 100,00 23.056.005,24 53.243.166,68 53.243.166,68 100,00 33.350.283,20 0,00

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO

²A metodologia para extração de dados na elaboração deste demonstrativo foi com base na Lei Estadual nº 9.039/2020 alterada pela Lei Estadual nº 9.236/2021, que abriu Crédito Especial com objetivo de criar diversas ações orçamentárias denominadas de
COVIDPARÁ. 

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO

TOTAL (III) = (I)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

¹A base legal para a elaboração do referido demonstrativo: Emenda Constitucional nº 106, de 07/05/2020; Lei Federal nº 13.979, de 06/02/2020; Lei Estadual nº 9.039, de 22/04/2020, alterada pela Lei Estadual nº 9.236, de 25/03/2021; Decretos Legislativo Estadual
nº 02 e nº 112, de 20/03/2020 e 15/12/2020, respectivamente; e Decreto Estadual nº 658, de 01/04/2020 e suas alterações. 

No Bimestre
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

NOTAS:

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DOTAÇÃO 
ATUALIZADA²

DOTAÇÃO 
INICIAL

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 17/Março/2022 e Hora de emissão 13h08min

No Bimestre

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO RELACIONADAS AO ENFRENTAMENTO DA CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS COVID-19
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

INSCRITAS EM 
RESTOS A 

PAGAR NÃO 
PROCESSADOS 

(a) (b) (c) (c/total c) (c/a) (a - c ) (d)
PODER EXECUTIVO 86.593.449,88        -                       86.593.449,88       63.537.444,64          53.243.166,68        100,00 61,49 33.350.283,20 0,00
01 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - BELEM 329.878,00             329.878,00          659.756,00            -                            -                          0,00 0,00 659.756,00
AUDITORIA GERAL DO ESTADO 4.128,00                 -                       4.128,00                689,00                      688,00                    0,00 16,67 3.440,00
FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVA DO PA 40.000,00               -                       40.000,00              18.260,37                 -                          0,00 0,00 40.000,00
FUNDACAO HOSPITAL CLINICAS GASPAR VIANA 1.632.000,00          1.632.000,00       3.264.000,00         356.139,60               -                          0,00 0,00 3.264.000,00
FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA 3.734.959,55          3.734.959,55       7.469.919,10         -                            -                          0,00 0,00 7.469.919,10
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 57.400.273,37        -                       57.400.273,37       45.095.142,77          45.059.700,00        84,63 78,50 12.340.573,37
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 1.811.265,04          (27.337.783,47)    (25.526.518,43)      -                            -                          0,00 0,00 -25.526.518,43
LABORATORIO CENTRAL 3.078.908,48          3.078.908,48       6.157.816,96         2.550.613,33            -                          0,00 0,00 6.157.816,96
SEC.DE E.DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL 133.343,99             133.343,99          266.687,98            -                            -                          0,00 0,00 266.687,98
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 18.428.693,45        18.428.693,45     36.857.386,90       15.516.599,57          8.182.778,68          15,37 22,20 28.674.608,22
T O T A L     0,00 86.593.449,88        -                       86.593.449,88       63.537.444,64          53.243.166,68        100,00 61,49 33.350.283,20 0,00

DOTAÇÃO 
INICIAL

SALDO        

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 17/Março/2022 e Hora de emissão 13h/18min. 

PODER / UNIDADE GESTORA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR PODER E UNIDADE GESTORA RELACIONADAS AO ENFRENTAMENTO DA CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS COVID-19  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE  JANEIRO - FEVEREIRO

TOTAL 
AUTORIZADO    

Tabela 3 (Decretos Legislativo Estadual nº 02 e nº 112, de 20/03/2020 e 15/12/2020, respectivamente; e Decreto Estadual nº 658, de 01/04/2020)¹ R$ 1,00

DOTAÇÃO 
ATUALIZADA²

MOVIMENTO DE 
CRÉDITO 

NOTAS:
¹A base legal para a elaboração do referido demonstrativo: Emenda Constitucional nº 106, de 07/05/2020; Lei Federal nº 13.979, de 06/02/2020; Lei Estadual nº 9.039, de 22/04/2020, alterada pela Lei Estadual nº 9.236, de 25/03/2021; Decretos Legislativo
Estadual nº 02 e nº 112, de 20/03/2020 e 15/12/2020, respectivamente; e Decreto Estadual nº 658, de 01/04/2020 e suas alterações. 
²A metodologia para extração de dados na elaboração deste demonstrativo foi com base na Lei Estadual nº 9.039/2020 alterada pela Lei Estadual nº 9.236/2021, que abriu Crédito Especial com objetivo de criar diversas ações orçamentárias denominadas de
COVIDPARÁ. 

INSCRITAS EM 
RESTOS A PAGAR 

NÃO PROCESSADOS
%

DESPESAS 
EMPENHADAS ATÉ 

O BIMESTRE

DESPESAS 
LIQUIDADAS ATÉ 

O BIMESTRE
%             

Tabela 4 (Decretos Legislativo Estadual nº 02 e nº 112, de 20/03/2020 e 15/12/2020, respectivamente; e Decreto Estadual nº 658, de 01/04/2020)¹ R$ 1,00

Até o Bimestre Até o Bimestre
(d)  (e) (f) g=(e - f)  (h) i=(e - h) ( j )  (k)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)  (VIII)                      0,00 86.593.449,88 63.537.444,64 63.537.444,64 23.056.005,24 53.243.166,68 53.243.166,68 33.350.283,20 41.146.166,68 0,00
DESPESAS CORRENTES                      0,00 81.046.743,11 59.030.999,62 59.030.999,62 22.015.743,49 53.243.166,68 53.243.166,68 27.803.576,43 41.146.166,68 0,00
   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              0,00 0,00
   JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA              0,00 0,00
   OUTRAS DESPESAS CORRENTES               81.046.743,11 59.030.999,62 59.030.999,62 22.015.743,49 53.243.166,68 53.243.166,68 27.803.576,43 41.146.166,68
 DESPESAS DE CAPITAL                     0,00 5.546.706,77 4.506.445,02 4.506.445,02 1.040.261,75 0,00 0,00 5.546.706,77 0,00 0,00
   INVESTIMENTOS       5.546.706,77 4.506.445,02 4.506.445,02 1.040.261,75 5.546.706,77 0,00
   INVERSÕES FINANCEIRAS                   0,00 0,00 0,00
   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                   0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    0,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)  (IX) 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) =  (VIII + IX) 0,00 86.593.449,88 63.537.444,64 63.537.444,64 23.056.005,24 53.243.166,68 53.243.166,68 33.350.283,20 41.146.166,68 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00
        OUTRAS DÍVIDAS         0,00 0,00
   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00
        OUTRAS DÍVIDAS         0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 0,00 86.593.449,88 63.537.444,64 63.537.444,64 23.056.005,24 53.243.166,68 53.243.166,68 33.350.283,20 41.146.166,68 0,00
SUPERÁVIT (XIII)
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 0,00 86.593.449,88 63.537.444,64 63.537.444,64 23.056.005,24 53.243.166,68 53.243.166,68 33.350.283,20 41.146.166,68 0,00
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 17/Março/2022 e Hora de emissão 13h56min.
NOTAS:

DESPESAS
DOTAÇÃO 

INICIAL
DOTAÇÃO 

ATUALIZADA² SALDO

No Bimestre

SALDO

¹A base legal para a elaboração do referido demonstrativo: Emenda Constitucional nº 106, de 07/05/2020; Lei Federal nº 13.979, de 06/02/2020; Lei Estadual nº 9.039, de 22/04/2020, alterada pela Lei Estadual nº 9.236, de 25/03/2021; Decretos Legislativo
Estadual nº 02 e nº 112, de 20/03/2020 e 15/12/2020, respectivamente; e Decreto Estadual nº 658, de 01/04/2020 e suas alterações. 
²A metodologia para extração de dados na elaboração deste demonstrativo foi com base na Lei Estadual nº 9.039/2020 alterada pela Lei Estadual nº 9.236/2021, que abriu Crédito Especial com objetivo de criar diversas ações orçamentárias denominadas de
COVIDPARÁ. 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS RELACIONADAS AO ENFRENTAMENTO DA CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS COVID-19
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

No Bimestre

DESPESAS PAGAS 
ATÉ O BIMESTRE

INSCRITAS EM 
RESTOS A PAGAR 

NÃO PROCESSADOS   

Protocolo: 778436
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BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

credeNciaMeNto Nº 001/2022
o BaNco do Estado do Pará s.a. torna público que realizará, nos ter-
mos da lei n. 13.303/2016 e de seu regulamento de licitações e contra-
tos, para conhecimento de pessoas jurídicas interessadas, o credencia-
mento em epígrafe, conforme abaixo:
oBJEto: credenciamento de Pessoa Jurídica, cujo objeto social contem-
ple atividades especializadas de Engenharia civil e/ou arquitetura, para a 
prestação de serviços técnicos de Avaliação de Imóveis Urbanos, Análise 
de viabilidade técnica de Empreendimentos e Unidades isoladas e rela-
tório de Medição de Obra de Empreendimentos e Unidades Isoladas, Ava-
liação de Unidades de Empreendimento imobiliário (laudão) e avaliação 
de Imóveis Urbanos Retomados voltados ao CRÉDITO IMOBILIÁRIO, para 
determinação dos valores de compra/venda de mercado em conformidade 
com os critérios, termos e condições estabelecidas no termo de referência 
e demais adendos que o integram, devendo preencher todos os requisitos 
constantes do Edital e seus anexos.
local: o local para entrega da solicitaÇÃo dE crEdENciaMENto, 
ProPosta E docUMENtaÇÃo será no BaNPará, na Gerência de Engenha-
ria de avaliações imobiliárias – GENav, situada na av. conselheiro furtado, 
2879 - cremação - 3° andar - 66.063-060, Belém-Pará, de 9h às 16h, em 
dias úteis.
PraZo: a solicitação de credenciamento poderá ser apresentada no perío-
do de 30 dias a contar da data de sua publicação.
 oBs: a íntegra do Edital encontra-se disponível nos sites www.banpa-
ra.b.br / www.compraspara.pa.gov.br. Na impossibilidade de obtenção pela 
internet, o mesmo estará disponível na cPl situada na av. Presidente var-
gas, nº 251, Ed. BaNPará – 1º andar, comércio, Belém/Pa, em dias úteis, 
podendo ser solicitado também por e-mail: cpl-1@banparanet.com.br.
a comissão

Protocolo: 778256

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 269 de 24 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, considerando o que rege 
as leis 07/91 e 077/11, conforme Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/284568.
r E s o l v E:
rEsciNdir, a contar de 01.04.2022, o contrato administrativo do servidor 
aNtoNio vitor soUZa alvEs, matrícula nº 5960867/1, cargo de BioMÉ-
dico, lotado no laBoratÓrio cENtral.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE,
GaBiNEtE da sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica, EM 
24.03.2022.
rÔMUlo rodovalHo GoMEs
sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica

Protocolo: 778009
Portaria Nº 0273 de 28 de MarÇo de 2022

o secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso das atribuições le-
gais que lhe são conferidas, pelo art.1º, inciso ii da Portaria nº 194 de 12 
de Março de 2019, publicada no doE nº 33.823 de 13/03/2019,
E coNsidEraNdo o teor do PaE nº 2022/235457.
r E s o l v E:
CESSAR, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% (Sessenta 
por cento) do vencimento base dos servidores relacionados abaixo.

MatrÍcULa NoMe carGo LotaÇÃo a coNtar Portaria QUe coNce-
deU a Gti

5958938/1
JoYcE ro-

driGUEs dos 
rEis

aGENtE adMiNis-
trativo

sEÇÃo dE traNs-
PortEs 17/01/2022   0562/2021 doE Nº 34.625 

dE 01.07.2021

5897522/1 darlEY da 
silva saNtos

aGENtE adMiNis-
trativo

12º cENtro rE-
GioNal dE saÚdE 
– coNcEiÇÃo do 

araGUaia

PUBlicaÇÃo  0286/2021  doE Nº 34.546 
dE 09.04.2021

54194791/1 MÔNica si-
MoEs silva

aGENtE adMiNis-
trativo

laBoratÓrio 
cENtral 01/02/2022   0503/2016 doE Nº 33.141 

dE 06.06.2016

57194872/1
EdilEUsa 
da silva 
PErEira

aGENtE adMiNis-
trativo

6º cENtro rEGio-
Nal dE saÚdE 
- BarcarENa

01/03/2022   0503/2016 doE Nº 33.141 
dE 06.06.2016

119440/1

JosE 
GUilHErME 
dE arrUda 

MoUra

PsicoloGo
dEPartaMENto 
dE atENÇÃo a 

saÚdE
07/02/2022   0503/2016 doE Nº 33.141 

dE 06.06.2016

Portaria coLetiVa Nº 0274 de 28 de MarÇo de 2022
o secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso das atribuições le-
gais que lhe são conferidas, pelo art.1º, inciso ii da Portaria nº 194 de 12 
de Março de 2019, publicada no doE nº 33.823 de 13/03/2019,
coNsidEraNdo o teor da Portaria nº 503 de 01/06/2016, publicada no 
doE nº 33.141 de 06/06/2016 (sEsPa), a qual estabelece em 60% o per-
centual para Concessão de Gratificação de Tempo Integral, prevista na Lei 
nº 5.810/1994,
E coNsidEraNdo o teor do PaE nº 2022/235457.
r E s o l v E:
AUTORIZAR, os servidores relacionados abaixo, a perceber Gratificação de Tem-
po integral, no percentual de 60% (sessenta por cento) do vencimento base.

MatrÍcULa NoMe carGo LotaÇÃo a coNtar
5961148/1 dUrval BElard fErNaNdEs Motorista sEÇÃo dE traNsPortEs 17/01/2022

113077/1 lEidE aUGUsto da silva 
GaMa aGENtE dE saUdE

12º cENtro rEGioNal dE 
saÚdE – coNcEiÇÃo dE 

araGUaia
PUBlicaÇÃo

57194357/1 GEovaNa cardoso Mar-
GalHo aGENtE dE Portaria laBoratÓrio cENtral 01/02/2022

5130859/1 adMilsoN silva corrEa aGENtE adMiNis-
trativo

6º cENtro rEGioNal dE 
saÚdE - BarcarENa 01/03/2022

109096/1 rEGiNa cElia Barroso 
saldaNHa ENfErMEiro divisÃo dE iMUNiZaÇÃo 01/03/2022

54190762/1 caroliNa rEBEca da costa 
E silva crEao

atENdENtE coNsUlto-
rio dENtario dirEtoria tÉcNica PUBlicaÇÃo

54190404/1 WENdEll aZEvEdo dE 
MEdEiros

aGENtE adMiNis-
trativo

dEPartaMENto dE rEcUr-
sos HUMaNos 04/05/2022

PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE,
GaBiNEtE do sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa, EM 28.03.2022.
dENisE da costa GoMEs silva
sEcrEtária adJUNta dE GEstÃo adMiNistrativa/sEsPa, EM EXErcÍcio.

Protocolo: 777913

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNtrato adMiNistrativo tEMPorário
Nome do servidor: MarcElo JosÉ saNcHEs da rocHa
cargo do servidor: MÉdico
vigência: 28.03.2022/23.09.2022.
ato: coNtrataÇÃo EM carátEr EMErGENcial Para ENfrENtaMENto 
do covid 19, coNforME coNvocaÇÃo PÚBlica Editada No diário 
oficial do Estado – doE Nº 34.448, dE acordo coM a lEi coMPlE-
MENtar Nº 131 dE 16.04.2020.
ordenador: roMUlo rodovalHo GoMEs.
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNtrato adMiNistrativo tEMPorário
Nome do servidor: MarlYssoN allaN silva crUZ
cargo do servidor: MÉdico
vigência: 28.03.2022/23.09.2022.
ato: coNtrataÇÃo EM carátEr EMErGENcial Para ENfrENtaMENto 
do covid 19, coNforME coNvocaÇÃo PÚBlica Editada No diário 
oficial do Estado – doE Nº 34.448, dE acordo coM a lEi coMPlE-
MENtar Nº 131 dE 16.04.2020.
ordenador: roMUlo rodovalHo GoMEs.

Protocolo: 778417

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 350 de 25 de MarÇo de 2022
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da Portaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do 
processo nº 2022/337055.
rEsolvE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
a servidora HElENa BorGEs Paiva, matrícula nº. 57193939/1, cargo de 
Odontóloga, Regime Jurídico de Estatutário Efetivo, com lotação provisória, 
atuando no HUJBB, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio de 10.03.2017 à 09.03.2020.
aUtoriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 03/05/2022 à 01/07/2022, no total de 60 (sessenta) dias.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na saúde da secretaria
de Estado de saúde Pública em: 29.03.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde
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Portaria Nº. 425 de 25 de MarÇo de 2022 – dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da Portaria Nº. 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do 
processo nº. 2022/210168.
rEsolvE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
a servidora adriaNa lEal GoMEs da silva, matrícula nº. 54190017/1, 
ocupante do cargo de Enfermeiro, lotada na divisão de controle de doen-
ças transmissíveis, goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspon-
dente ao triênio de 20.04.2014 a 19.04.2017.
aUtoriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 04.05.2022 a 02.06.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na saúde da secretaria
de Estado de saúde Pública em: 29.03.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde

Portaria Nº. 428 de 28 de MarÇo de 2022 – dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da Portaria Nº. 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do 
processo nº. 2022/300655.
rEsolvE:
dEtErMiNar, de comum acordo, que a servidora aNNiE Patricia silva 
loBato, matrícula nº. 5896780/1, agente administrativo, lotada no 1º 
centro regional de saúde Belém, goze de licença Prêmio, que lhe foi 
concedida através da Portaria Nº. 1.298/03.11.2020, publicado no diário 
Oficial do Estado do Pará n°. 34.396/06.11.2020, correspondente ao Triênio 
de 09.01.2012 a 08.01.2015, no período de 17.05.2022 a 15.06.2022.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na saúde da secretaria
de Estado de saúde Pública em: 29.03.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Portaria Nº 10 de 25 de MarÇo de 2022
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da Portaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do 
processo PaE nº.2021/1345806.
rEsolvE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a ser-
vidora Maria do carMo costa GUErrEiro, matrícula nº. 5166683/1, 
cargo de agente de Portaria, regime jurídico de Estatutário Não Estável, 
lotado no 9º centro regional de saúde – santarém, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio de 02.01.2012 à 01.01.2015.
aUtoriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.05.2022 a 29.06.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na saúde da secretaria de
Estado de saúde Pública em: 29.03.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Portaria Nº 152 de 25 de MarÇo de 2022
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da Portaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do 
processo PaE nº. 2022/296189.
rEsolvE:
dEtErMiNar, de comum acordo, que a servidora adriaNa PErEira Baia, 
matrícula nº. 57210072/1, cargo de agente de controle de Endemias, regime 
jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 6º centro regional de saúde - 
Barcarena, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através da Portaria 
Nº. 493/16.07.2012, correspondente ao triênio de 09.10.2008 a 08.10.2011, 
no período de 16.05.2022 à 14.06.2022, no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na saúde da secretaria de
Estado de saúde Pública em: 29.03.2021.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Portaria Nº 12 de 25 de MarÇode 2022
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da Portaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do 
processo PaE nº. 2022/199084.
rEsolvE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora Maria do socorro loPEs silva, matrícula nº. 73504355/1, 
cargo de técnico em Enfermagem, regime jurídico de Estatutário Efetivo, 
lotado no 9º centro regional de saúde – santarém, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio de 11.07.2015 à 10.07.2018.
aUtoriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 02.05.2022 a 31.05.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na saúde da secretaria de
Estado de saúde Pública em: 29.03.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Portaria Nº 11 de 22 de MarÇo de 2022
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da Portaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do 
processo PaE nº. 2022/74549.

rEsolvE:
dEtErMiNar, de comum acordo, que a servidora liEGE Brito da silva 
PEREZ, matrícula nº. 5897287/1, cargo de Psicóloga, regime jurídico de 
Estatutário Efetivo, lotado no 9º centro regional de saúde – santarém, 
goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através da Portaria Nº. 
091/26.11.2018, publicada no doE nº 33.757/11.12.2018, correspondente 
ao triênio de 09.01.2012 a 08.01.2015, no período de 01.05.2022 a 
30.05.2022, no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na saúde da secretaria de
Estado de saúde Pública em: 29.03.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Portaria Nº. 426 de 28 de MarÇo de 2022 – dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da Portaria Nº. 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do 
processo nº. 2022/244022.
rEsolvE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora siMoNE MaGalHaEs dE JEsUs crUZ, matrícula nº. 57191218/1, 
ocupante do cargo de assistente social, lotada no Gabinete do secretário, 
goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao triênio de 
16.10.2016 a 15.10.2019.
aUtoriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 11.04.2022 a 10.05.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na saúde da secretaria
de Estado de saúde Pública em: 29.03.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde

Protocolo: 778089

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
correÇÃo da Portaria Nº 08/09.03.2022, publicada no doe N°. 
34.897/18.03.2022, a licença Prêmio referente a servidora Jacira da 
coNcEiÇÃo dE aGUiar rEGo, matricula nº 57196782/1.
onde se lê: no período de 08/04/2022 a 17/05/2022
Leia-se: no período de 18/04/2022 a 17/05/2022.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE
Gdv/dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE /
sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica, 29.03.2022.
KEllY dE cássia PEiXoto dE olivEira silvEira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde

Protocolo: 778091
iNcLUir

Na Portaria N° 0250 de 15/03/2022, PUBLicada No doe Nº 
34.897 de 18/03/2022, QUE dEsiGNoU a sErvidora aNdrÉa 
PoMPEU Barroso, MatrÍcUla Nº 5956288/2, Para rEsPoNdEr 
PElo carGo coMissioNado dE dirEtor do dEPartaMENto dE 
dEsENvolviMENto da rEdE assistENcial/das-4, No PErÍodo dE 
21.02.2022 a 08.03.2022: sEM ÔNUs Para a adMiNistraÇÃo PÚBlica.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE,
GaBiNEtE do sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica, EM 28.03.2022.
rÔMUlo rodovalHo GoMEs
sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica.

Protocolo: 778141

.

.

coNVÊNio
.

coNVÊNio N° 10/2022
Processo: 2021/1192836
objeto: “construção Hospital Geral de Moju”
data de assinatura: 29/03/2022
vigência: 29/03/2022 a 28/03/2024
dotação orçamentária: 7582; Elemento de despesa: 444042; fonte de 
recurso: 0103 / 0303 / 0101 / 0301.
valor total: r$ 18.195.234,96
valor concedente: r$ 17.285.473,21
valor contrapartida: r$ 909.761,74
convenente: Prefeitura Municipal de Moju
concedente: secretaria de Estado de saúde Pública- sEsPa
ordenador: rômulo rodovalho Gomes – secretário de Estado de saúde Pública

Protocolo: 778423

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de adesÃo À ata de reGistro de PreÇos N° 
119/2021- ses - PreGÃo eLetrÔNico Nº 0012/2021– csL/
ses/Ma - Processo adMiNistratiVo N° 4221/2021-ses

adesão à ata de registro de Preços n° 119/2021 - sEs - Pregão Eletrônico 
nº 0012/2021– csl/sEs/Ma - Processo administrativo n° 4221/2021-sEs, 
da secretaria de Estado de saúde do Maranhão.
 oBJEto: registro de Preços para eventual e futura aquisição de Equipa-
mentos hospitalares (aParElHo dE MaMoGrafia), para atender as ne-
cessidades das Unidades de saúde da secretaria de Estado da saúde do 
Maranhão/sEs.
viGÊNcia: 30/03/2022 a 29/03/2023.
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EMPrEsa: vMi tEcNoloGias ltda., cNPJ n°. 02.659.246/0001-03, En-
dereço: rua Prefeito Eliseu alves da silva, nº 400, distrito industrial G. a. 
de oliveira, lagoa santa – MG, cEP: 33.400-000.
solicitaNtE da adEsÃo: sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica 
do Pará - sEsPa - ProcEsso Nº. 2022/203248.

iteM descriÇÃo UNd Qtde. soLic. VaLor UNitÁrio VaLor totaL da 
adesÃo

01 aParElHo dE MaMoGrafia UNd 03 r$ 760.000,00 r$ 2.280.000,00

dENisE da costa GoMEs silva
sEcrEtária adJUNta dE GEstÃo adMiNistrativa/sEsPa, em exercício.

Protocolo: 777930
coMissÃo iNterGestres BiPartite - ciB/Pa

resoLUÇÃo Nº 34, de 28 de MarÇo de 2022.
a comissão intergestores Bipartite do Estado do Pará – ciB/Pa, no uso de 
suas atribuições legais e:
- considerando a Portaria de consolidação nº 03/2017, título ii, capítulo 
I que define as diretrizes para a implantação do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação das Urgências, 
componentes da rede de atenção às Urgências.
- considerando a Portaria de consolidação Nº º 6, que consolida as nor-
mas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as 
ações e os serviços de saúde do sistema Único de saúde.
- considerando a resolução ciB nº º 152 de 13 de setembro de 2018 – 
regimento interno da ciB, que em seu artigo 25, Parágrafo Único, letra 
“b” define que a CIB (Comissão Intergestores Bipartite) poderá aprovar ou 
homologar, sem a necessidade da plenária, as deliberações da cir refe-
rentes aos pleitos constantes em planos temáticos já aprovados na ciB/
Pará e com parecer favorável da área técnica correspondente da sEs Pará.
- considerando a resolução cir araguaia n° 19, de 29 de setembro de 
2021, que aprova o Projeto de Expansão da frota do saMU 192, com uma 
Unidade de suporte Básico (UsB), para o município de santa Maria das 
Barreiras – Pa.
- considerando ainda, a manifestação favorável do departamento de aten-
ção integral às Urgências e Emergências - daUE/ddass/sEsPa ao pleito 
do município.
resolve:
art.1° - Homologar a resolução cir araguaia n° 17, de 29 de setembro 
de 2021, que aprova o Projeto de Expansão da frota do saMU 192, com 
uma Unidade de suporte Básico (UsB), para o município de santa Maria 
das Barreiras – Pa.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 28 de março de 2022.

rômulo rodovalho Gomes.
secretário de Estado de saúde Pública.

Presidente da ciB/sUs/Pa.

charles cezar tocantins de souza.
Presidente do cosEMs/Pa.

 

Protocolo: 778139
coMissÃo iNterGestores BiPartite - ciB/Pa

resoLUÇÃo Nº 30, de 28 de MarÇo de 2022.
 a comissão intergestores Bipartite do Estado do Pará – ciB/Pa, no uso de 
suas atribuições legais e,
- Considerando a Portaria de Consolidação Nº º 6, que regulamenta o fi-
nanciamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os 
serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo 
monitoramento e controle.
- Considerando o Oficio Nº 017/2022 –SEMUDESP da Secretaria Municipal 
de saúde de Nova ipixuna, que informa que o município foi contemplado 
com Proposta de Emenda Parlamentar para Aquisição de Ambulância Tipo 
a para transporte eletivo de pacientes e solicita aprovação da implantação 
do serviço transporte Eletivo e Programada/transporte Horizontal sem ris-
co, pela ciB (comissão intergestores Bipartite).
- considerando a resolução cir carajás N° 001/2022 que aprova o Projeto 
de implantação do serviço de remoção de Pacientes em decúbito Hori-
zontal de Pacientes sem Risco (Ambulância tipo A) do município de Nova 
ipixuna/Pa, prevista em Proposta de Emenda Parlamentar, no valor de r$ 
249.321,00 (duzentos e quarenta e nove mil, trezentos e vinte e um reais).
- considerando o regimento interno da ciB/Pa, aprovado pela resolução 
ciB N º 152, de 13 de setembro de 2018, que em seu artigo art. 25, 
Parágrafo Único, alinea “d” define: “ A CIB poderá aprovar ou homologar, 
sem a necessidade da plenária, as deliberações da cir, nas seguintes situ-
ações:...d) Homologação de recursos oriundos de projetos e/ou Emendas 
Parlamentares do tesouro federal ou estadual”.
resolve:
art.1° - Homologar resolução cir carajás N° 001/2022 que aprova o Pro-
jeto de implantação do serviço de remoção de Pacientes em decúbito Ho-
rizontal de Pacientes sem Risco (Ambulância tipo A) do município de Nova 
ipixuna/Pa, prevista em Proposta de Emenda Parlamentar, no valor de r$ 
249.321,00 (duzentos e quarenta e nove mil, trezentos e vinte e um reais).
art.2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 28 de março de 2022.

rômulo rodovalho Gomes.
secretário de Estado de saúde Pública.

Presidente da ciB/sUs/Pa.

charles cezar tocantins de souza.
Presidente do cosEMs/Pa.

Protocolo: 778131

coMissÃo iNterGestores BiPartite - ciB/Pa
resoLUÇÃo Nº 31, de 28 de MarÇo de 2022.

a comissão intergestores Bipartite do Estado do Pará – ciB/Pa, no uso de 
suas atribuições legais e,
- Considerando a Portaria de Consolidação Nº 6, que regulamenta o fi-
nanciamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os 
serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo 
monitoramento e controle.
- considerando a Portaria GM/Ms n°. 1.483, de 1° de julho de 2021, que 
altera a Portaria de consolidação n° 6 para dispor sobre a aplicação de 
recursos de programação e de emendas parlamentares para a aquisição de 
Ambulância de Transporte tipo A - Simples Remoção.
- Considerando o Oficio Nº 133/2022 – GAB/SMS da Secretaria Municipal 
de Saúde de Ourilândia do Norte, que informa que o município foi con-
templado com Proposta de Emenda Parlamentar n° 39470012/Proposta n° 
11441.605000/1220-01 cadastrada no fundo Nacional de saúde/Ministé-
rio da saúde que objetiva a aquisição de Equipamentos e Materiais Perma-
nentes (Ambulância de Transporte Tipo A - Remoção Simples e Eletiva) e 
solicita aprovação da referida proposta pela ciB (comissão intergestores 
Bipartite).
- considerando a resolução cir araguaia N° 003, de 18 de março de 2022, 
que aprova o Projeto de Técnico de Qualificação do Transporte Sanitário 
Eletivo (Ambulância Tipo A) do município de Ourilândia do Norte - PA.
- considerando o regimento interno da ciB/Pa, aprovado pela resolução 
ciB N º 152, de 13 de setembro de 2018, que em seu artigo art. 25, 
Parágrafo Único, alinea “d” define: “ A CIB poderá aprovar ou homologar, 
sem a necessidade da plenária, as deliberações da cir, nas seguintes situ-
ações:...d) Homologação de recursos oriundos de projetos e/ou Emendas 
Parlamentares do tesouro federal ou estadual”.
resolve:
art.1° - Homologar a resolução cir araguaia N° 003, de 18 de março de 
2022, que aprova o Projeto de Técnico de Qualificação do Transporte Sani-
tário Eletivo (Ambulância Tipo A) do município de Ourilândia do Norte - PA, 
prevista em Proposta de Emenda Parlamentar n° 39470012, no valor de r$ 
283.817,00 (duzentos e oitenta e três mil, oitocentos e dezessete reais).
art.2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 28 de março de 2022.
 

rômulo rodovalho Gomes.
secretário de Estado de saúde Pública.

Presidente da ciB/sUs/Pa.

charles cezar tocantins de souza.
Presidente do cosEMs/Pa.

 

Protocolo: 778133
coMissÃo iNterGestores BiPartite - ciB/Pa

resoLUÇÃo Nº 32, de 28 de MarÇo de 2022.
a comissão intergestores Bipartite do Estado do Pará – ciB/Pa, no uso de 
suas atribuições legais e:
- considerando a Portaria de consolidação nº 03/2017, título ii, capítulo 
I que define as diretrizes para a implantação do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação das Urgências, 
componentes da rede de atenção às Urgências.
- considerando a Portaria de consolidação Nº º 6, que consolida as nor-
mas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as 
ações e os serviços de saúde do sistema Único de saúde.
- considerando a resolução ciB nº º 152 de 13 de setembro de 2018 – 
regimento interno da ciB, que em seu artigo 25, Parágrafo Único, letra 
“b” define que a CIB (Comissão Intergestores Bipartite) poderá aprovar ou 
homologar, sem a necessidade da plenária, as deliberações da cir refe-
rentes aos pleitos constantes em planos temáticos já aprovados na ciB/
Pará e com parecer favorável da área técnica correspondente da sEs Pará.
- considerando a resolução cir araguaia n° 16 de 29 de setembro de 
2021 que aprova o Projeto de Expansão da frota do saMU 192 com uma 
Unidade de suporte Básico (UsB) para o município de sapucaia/Pa.
- considerando ainda, a manifestação favorável do departamento de aten-
ção integral às Urgências e Emergências - daUE/ddass/sEsPa ao pleito 
do município.
resolve:
art.1° - Homologar a resolução cir araguaia n° 16 de 29 de setembro de 
2021 que aprova a Expansão da frota do saMU 192, com uma Unidade de 
suporte Básico (UsB), para o município de sapucaia/Pa.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 28 de março de 2022.

rômulo rodovalho Gomes.
secretário de Estado de saúde Pública.

Presidente da ciB/sUs/Pa.

charles cezar tocantins de souza.
Presidente do cosEMs/Pa.

 

Protocolo: 778135
coMissÃo iNterGestores BiPartite - ciB/Pa

resoLUÇÃo Nº 33, de 28 de MarÇo de 2022.
a comissão intergestores Bipartite do Estado do Pará – ciB/Pa, no uso de 
suas atribuições legais e:
- considerando a Portaria de consolidação nº 03/2017, título ii, capítulo 
I que define as diretrizes para a implantação do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação das Urgências, 
componentes da rede de atenção às Urgências.
- considerando a Portaria de consolidação Nº º 6, que consolida as nor-
mas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as 
ações e os serviços de saúde do sistema Único de saúde.
- considerando a resolução ciB nº º 152 de 13 de setembro de 2018 – 
regimento interno da ciB, que em seu artigo 25, Parágrafo Único, letra 
“b” define que a CIB (Comissão Intergestores Bipartite) poderá aprovar ou 
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homologar, sem a necessidade da plenária, as deliberações da cir refe-
rentes aos pleitos constantes em planos temáticos já aprovados na ciB/
Pará e com parecer favorável da área técnica correspondente da sEs Pará.
- considerando a resolução cir araguaia n° 17, de 29 de setembro de 
2021, que aprova o Projeto de Expansão da frota do saMU 192, com 
uma Unidade de suporte Básico (UsB), para o município de floresta do 
araguaia – Pa.
- considerando ainda, a manifestação favorável do departamento de aten-
ção integral às Urgências e Emergências - daUE/ddass/sEsPa ao pleito 
do município.
resolve:
art.1° - Homologar a resolução cir araguaia n° 17, de 29 de setembro 
de 2021, que aprova o Projeto de Expansão da frota do saMU 192, com 
uma Unidade de suporte Básico (UsB), para o município de floresta do 
araguaia – Pa.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 28 de março de 2022.
 

rômulo rodovalho Gomes.
secretário de Estado de saúde Pública.

Presidente da ciB/sUs/Pa.

charles cezar tocantins de souza.
Presidente do cosEMs/Pa.

 

Protocolo: 778137

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato N°: 25
Exercício: 2022
Processo n°: 2021/1107995
Classificação do Objeto: Outros
objeto: aquisição de higiene e limpeza pessoal para os caPs icoaraci, 
caPs MaraJoara, caPs aMaZoNia, caPs GrÃo Pará E caPs rENas-
cEr UNidadEs dE aBraNGÊNcia do 1ºcrs/sEsPa, pelo período de12 
(doZE) meses.
valor total: r$ 36.954,00 (triNta E sEis Mil NovEcENtos E ciNQUE-
Nata E QUatro rEais).
data da assinatura: 29/03/2022
vigência: 29/03/2022 à 29/03/2023
Modalidade: PrEGÃo ElEtrÔNico
licitação n°: 05/2022
orçamento
Programa de trabalho: 907684
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0349008847
origem do recurso: federal
contratado: PaPEl E cia  ProdUtos dE PaPElaria ltda EirEli
cNPJ: 19518277/0001-39
Endereço: av. duque de caxias nº 1197 Marco, cEP: 66093029 Belém-Pa.
telefones: (91) 3216-0106
Marco aNtoNio rodriGUEs NorMaNdo
dirEtor do 1º crs/sEsPa

Protocolo: 778210

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 04  de 29  de MarÇo  de  2022.
rEsolvE:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, o (a) servi-
dor (a) Maria MadalENa dE MoUra, carGo: aGENtE dE saUdE, lota-
do(a) no 5ºcrs, 02 mês(es) licença Prêmio, correspondente ao triênio de 
12/03/2009 a 11/03/2012.
aUtoriZar que o (a) servidor (a) goze de 01 (UM) mês (es) de licença 
Prêmio, no período de 09/05/2022 a 07/06/2022,  no total de 30  (triN-
ta) dias, matricula nº 724238/1.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE
Maria lUcilENE riBEiro das cHaGas
dirEtor do 5º crs/sEsPa

Protocolo: 778205

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 92 de 29 de MarÇo de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do servidor cargo do servidor Matricula
YGor YUri PErEira da silva – aGENtE dE coNtrolE dE ENdEMias/ 
Mat. 57210055/1
Programa de trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa  valor
908302  0103000000 339033  96,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre 
para os municípios de salvaterra e soure.
ordenador: valdinei silva teixeira Júnior.

Protocolo: 778173

.

.

diÁria
.

Portaria N° 94 de 29 de MarÇo de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crs, dEstiNo: soUrE
PErÍodo: dE 11/04/2022 a 15/04/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5960028 / GilBErto do rosario sErra / 775.896.882-15
oBJEtivo: aPoiar a EQUiPE tÉcNica rEGioNal No MoNitoraMENto 
do sistEMa (siscaN) Na atENÇÃo PriMária das EstratÉGias saÚdE 
da faMÍlia do MUNicÍPio.
dirEtor do 7° crs/sEsPa: valdiNEi silva tEiXEira JÚNior

Portaria N° 95 de 29 de MarÇo de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crs, dEstiNo: soUrE
PErÍodo: dE 11/04/2022 a 15/04/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
59089453 / raQUEl dE JEsUs MoraEs GoMEs / 370.149.192-53
oBJEtivo: coordENar a EQUiPE rEGioNal No MoNitoraMENto do 
sistEMa (siscaN), Na atENÇÃo PriMária das EstratÉGias saÚdE da 
faMÍlia No MUNicÍPio.
dirEtor do 7° crs/sEsPa: valdiNEi silva tEiXEira JÚNior

Portaria N° 96 de 29 de MarÇo de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crs, dEstiNo: soUrE
PErÍodo: dE 11/04/2022 a 15/04/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5347637 / JUraNEidE GoMEs da silva / 245.131.562-87
oBJEtivo: MoNitorar o sistEMa (siscaN) Na atENÇÃo PriMária 
das EstratÉGias saÚdE da faMÍlia do MUNicÍPio.
dirEtor do 7° crs/sEsPa: valdiNEi silva tEiXEira JÚNior

Portaria N° 93 de 29 de MarÇo de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: 7º crs, dEstiNo: salvatErra
PErÍodo: dE 11/04/2022 a 15/04/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
59484361 / rENata BroNZE Mattos / 004.436.952-29
oBJEtivo: acoMPaNHar (aPoio) a coordENaÇÃo EstadUal dE vi-
GilÂNcia EM saÚdE aMBiENtal Na atividadE dE oriENtaÇÃo E sU-
PErvisÃo Na criaÇÃo do PlaNo dE aÇÃo MUNiciPal do ProGraMa 
dE viGilÂNcia EM saÚdE dE PoPUlaÇÕEs EXPostas a aGrotÓXicos-
vsPEa, BUsca ativa Por NotificaÇÃo dE iNtoXicaÇÃo EXÓGENa Por 
aGrotÓXico coNforME critÉrios do PNs 2020/2023 E iNsPEÇÃo 
saNitária Nos sistEMas dE aBastEciMENto dE áGUa Para ProPor-
cioNar forNEciMENto dE áGUa coM QUalidadE Para PoPUlaÇÃo 
Nos MUNicÍPios dE salvatErra E soUrE.
dirEtor do 7° crs/sEsPa: valdiNEi silva tEiXEira JÚNior

Protocolo: 778174
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

diÁrias
Portaria Nº78 de 23 de MarÇo de 2022

fundamento legal: dEcrEto N° 2819 dE 06 sEtEMBro dE 1994.
Objetivo: Participar das Oficinas de Capacitação sobre os Programas da 
Política Nacional de alimentação e Nutrição..
origem: santarém/ Pa- Brasil
destino: Belém/ Pa – Brasil
Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. / N° de diária: 3,5 (três diárias e meia)
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servidora:
rilda célia da silva Jati souza,
cPf: 442.325.352-68
Matricula: 54189018/1
cargo: Nutricionista
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 777921

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 03 de 29 de MarÇo de 2022.
a dirEtora do 9° cENtro rEGioNal dE saÚdE, usando de suas atribuições 
que foram conferidas pela Portaria Nº 72/2021-ccG de 13/01/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 01/ 2021
coNsidEraNdo os termos do Processo Nº 2022/91194
rEsolvE:
torNar sEM EfEito a Portaria Nº 7 de 24 de Janeiro de 2022, publicada 
no Diário Oficial Nº 34.844 de 26 de Janeiro 2022. Protocolo: 753592, em 
nome do servidor ragner Borgia Junott, id funcional 720356/2, referente 
à designação de diretor da Divisão de Vigilância em Saúde deste 9º Centro 
regional de saúde.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
aliNE Nair cUNHa liBEral
diretora do 9º crs/sEsPa

Protocolo: 777985

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 96, de 29 de MarÇo de 2022.
o diretor do 10° centro regional de saúde, no uso de suas atribuições 
legais que lhe foram delegadas pela Portaria N° 1082/2021 – ccG de 
03/07/2021, publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.630 de 07 de 
julho de 2021.
coNsidEraNdo as exigências da lei n°8080/90, de 09 de setembro 1990 
- Ms, com as diretrizes do sistema único de saúde – sUs, e a hierarquiza-
ção da rede assistencial;
coNsEdrEaNdo a Portaria Nº 1011/ 2014 que estabelece formas de 
suporte dos laudos de autorização utilizados no âmbito do Sistema Único 
de saúde (sUs) no sistema de informação Hospitalar (siH) e no sistema 
de informação ambulatorial do sUs (sia);
coNsidEraNdo a necessidade de legitimar a função de Médicos autoriza-
dores a serviço da divisão, organização, controle e avaliação do 10° crs/
sEsPa;
rEsolvE:
i – designar os servidores abaixo relacionados, para desenvolver a função 
de médico autorizador do 10º crs/sEsPa/altaMira.
• Hervana do Socorro Ribeiro – Médica, matrícula n° 55586599/2;
• Jean Carlo Rodrigues Pereira - Médico - matrícula n° 57188374/1;
• Fabiano Batista do Couto - Médico - matrícula n° 55588037/1;
• Romel Luis Cafezakis Amoedo – Médico - matrícula n° 049390
ii – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica,
altamira-Pa, 29 de março de 2022.
Waldecir aranha Maia
diretor do 10° crs/sEsPa
Port. n° 1.082/2021-ccG de 06.07.2021

Protocolo: 778058
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

diÁria
.

 Portaria Nº 51 de 23 de MarÇo 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 conduzir os técnicos que irão realizar treinamento no sistema 
diGisUs GEstor ModUlo, Planejamento, coNforME Portaria 50.
Municípios: Marabá/ são Geraldo do araguaia/ Piçarra/Palestina
PEriodo: 28/03 a 01/04/2022
4/ 5( Quatro diárias e Meia )

serVidor carGo MatricULa
antônio vicente da silva Motorista 498856

  
Ordenador: Irlândia da Silva Galvão

Protocolo: 778012

 Portaria Nº 50 de 23 de MarÇo 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 realizar treinamento no sistema diGisUs Gestor Modulo Pla-
nejamento e tratar da Elaboração dos Planos Municipais de saúde Junto as 
Equipes dos Municipioi.
Municípios: Marabá/ são Geraldo do araguaia/ Piçarra/Palestina
PEriodo: 28/03 a 01/04/2022
4/ 5( Quatro diárias e Meia )

serVidor carGo MatricULa

Joel correa dos santos agente administrativo 57233238/1

raimunda rocha ferreira agente de artes Pratica 54192850/1

irlandia da silva Galvão diretora 5946003/3
  
Ordenador: Irlândia da Silva Galvão

Protocolo: 778008
 Portaria Nº 41 de 17 de MarÇo 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 conduzir servidores da cir que irão participar da 3 reunião or-
dinária da comissão inter gestores da regional/ cir
Municípios: Marabá/ Breu Branco
PEriodo: 25 a 26/03/2022
1/ 5 (UMa diárias e Meia )

serVidor carGo MatricULa

izaque cavalcante de araújo Motorista 505659

  
Ordenador: Irlândia da Silva Galvão

Protocolo: 778119
Portaria Nº 40 de 17 de MarÇo 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 da 3º reunião ordinária da comissão inter gestores 
Regionais CIR lago de Tucuruí, que terá como pauta Vigilância em Saúde 
(Plano de Eliminação do sarampo), planos municipais  de saúde situação 
do sistema diGisUs na região de saúde Pactuação municipal Breu Branco 
e regulação em saúde
Municípios: Marabá/ Breu Branco
PEriodo: 25 a 26/03/2022
1/ 5(UMa diárias e Meia )

Portaria Nº carGo MatricULa

irlandia da silva Galvão diretora 5946003/3

ana raquel santos Miranda Enfermeira 54191375/1

Joelma fernandes sarmento Enfermeira 55585809/1

Joel correa dos santos agente administrativa 57233238/1

  
Ordenador: Irlândia da Silva Galvão

Protocolo: 778103
 Portaria Nº 39 de 17 de MarÇo 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 curso de qualificação sindicância e processo ad-
ministrativo disciplinar pela escola de governança pública  do Estado do 
Pará ( EGPa)
Municípios: Marabá/ Belém
PEriodo: 27/03 a 02/04/2022
6/ 5 (diárias e Meia )

serVidor carGo MatricULa

WEvErtoN GUtEMBErGUE araUJo liMa agente de artes Pratica 57209274/1

  
Ordenador: Irlândia da Silva Galvão

Protocolo: 778312
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria Nº 138 de 29 de MarÇo de 2022
Nome: célio santos cruz.
cargo: agente de saúde Pública.
Matrícula/siape: 504828.
cPf: 270.785.661-49.
Período: 28.03 a 01.04.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: são felix do Xingu.
Objetivo: Conduzir técnicos da Vigilância em Saúde.
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes - diretora do 12º crs 
/ sEsPa - Portaria Nº 1700/23.11.2021.

Protocolo: 778055

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 256 /2022 – GaB/dG/HoL.
a dirEtora GEral do HosPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo dEcrEto de 01/12/2021, publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNsidEraNdo o gozo de férias no período de 06 a 20/04/2022, da ser-
vidora HElENa toBias acataUassU NUNEs, administrador, matrícula nº 
7000324/1, chefe da divisão de finanças.
coNsidEraNdo os termos contidos no processo nº 2022/361787 de 
25/03/2022.
rEsolvE:
dEsiGNar, a servidora soNia Marcia costa BEcKMaN NErY, técnico 
em administração e finanças (administração), matrícula nº 5896930/3, 
pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL para responder pela Chefia 
da divisão de finanças, em razão da ausência do seu titular.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Hospital Ophir Loyola.
Em, 29 de março de 20222.
ivEtE GadElHa vaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 778366

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 309/2022 – caPe/GP/FscMP, 
de 24 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 
2022/337496;
rEsolvE:
dEsiGNar o (a) servidor (a) alEXaNdEr PEGorElli dE liMa, id. funcio-
nal nº 5959469/1, ocupante do cargo de agente de artes Práticas, lotado 
(a) na coordenação de almoxarifado - calM, para responder durante o 
impedimento do titular do cargo - carlos aNtoNio GoMEs tavarEs, id. 
funcional nº 5468264/3 - no período de 16/03/2022 a 14/04/2022, em 
gozo de férias regulares.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém – Pa, 24 de março de 2022.
BrUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 778014

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 019/2022
data: 29/03/2022
valor: r$ 94.820,00
objeto: aQUisiÇÃo dE EQUiPos dE liNHa iNfaNtil P/ dialisE.
fundamentação legal: artigo 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93 e Parecer 
nº 076/2022/Prof/fscMP

Data de Ratificação: 29/03/2022 - PAE nº 2022/321847
funcional Programática: 10.302.1507.8288;
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0269008067, 0149006653 e seus respectivos 
superavits
Elemento de despesa: 339030
coNtratada: fortEcarE iNdÚstria dE ProdUtos MEdicos EirEli;
cNPJ/Mf: 08.474.646/0001-12
ENDEREÇO: Travessa Pedro Pok, 570 – Jardim Cristina, Colombo/ PR - CEP 
- 83411000
tElEfoNE: (41)3888-4469
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 778391
disPeNsa: 020/2022

data: 29/03/2022
valor: r$ 168.330,00
objeto: aQUisiÇÃo EMErGENcial dE MatErial dE coNsUMo, EQUiPo 
dEscartávEl P/ BoMBa dE iNfUsÃo.
Justificativa: considerando a necessidade de abastecimento imediato, pois 
o material, emcomento, encontra-se com estoque crítico, no alMoXari-
fado desta fscMP, bem como, considerando que os itens, em comento, 
são de grande relevância ao bom funcionamento do serviço hospitalar, pois 
trata-se de material técnico indispensável em situações nas quais a infu-
são de drogas ou medicamentos, por via parenteral, requer alta precisão, 
segurança e confiabilidade no procedimento, tanto em pacientes adultos, 
como em pacientes da Pediatria desta fundação Pública, inclusive, consi-
derando a necessidade de serem evitados prejuízos à rotina de atendimen-
to aos pacientes internados, esclarecendo-se que, os referidos itens fazem 
parte de novo processo licitatório
fundamentação legal: artigo 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93 e Parecer 
nº 075/2022/Prof/fscMP
Data de Ratificação: 29/03/2022 - PAE nº 2022/287085
funcional Programática: 10.302.1507.8288;
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008067, 
0269008100, 0269008101, 0269008102, 7349008494, 7349008545 e 
seus respectivos superavits
Elemento de despesa: 339030
coNtratada: f.cardoso & cia ltda; cNPJ/Mf: 04.949.905/0001-63
ENdErEÇo: rua João Nunes de souza nº 125, rd Br 316, KM 8, águas 
Brancas, ananindeua/Pa, cEP:67.033-030
tElEfoNE: (91) 3202-1344/ (91) 3202-1303
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 778424

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 020/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
objeto: aQUisiÇÃo EMErGENcial dE MatErial dE coNsUMo, EQUiPo 
dEscartávEl P/ BoMBa dE iNfUsÃo.
coNtratada: f.cardoso & cia ltda
data: 29/03/2022
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 778425
ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 019/2022

Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
objeto: aQUisiÇÃo dE EQUiPos dE liNHa iNfaNtil P/ dialisE..
coNtratada:fortEcarE iNdÚstria dE ProdUtos MEdicos EirEli
data: 29/03/2022
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 778390

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade: 004/2022
data: 24/03/2022
valor: r$59.731,40
objeto: aQUisiÇÃo dE (UMa) vaGa Para ParticiPaÇÃo No cUrso MBa 
EXEcUtivo EM GEstÃo dE saÚdE.
fundamento: com base no artigo artigo 25, inciso ii, c/c art. 13, inciso 
vi, da lei nº 8.666/1993 e Parecer nº 060/2022/Prof/fscMP
Data de Ratificação: 24/03/2022
fUNcioNal ProGraMática: 10.128.1507.8924;
foNtE dE rEcUrso: 0349006489;
ElEMENto dE dEsPEsa: 339039
coNtratado: sociEdadE BENEficENtE israElita BrasilEira alBErt 
EiNstEiN; cNPJ: n.º 60.765.823/0001-30
ENdErEÇo: av. albert Einstein, 627 /701. Morumbi, são Paulo/
sP, cEP: 05652-900
tElEfoNE: (11) 97136-4022
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 777903
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ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade: 004/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
objeto: aQUisiÇÃo dE (UMa) vaGa Para ParticiPaÇÃo No cUrso MBa 
EXEcUtivo EM GEstÃo dE saÚdE.
coNtratada: sociEdadE BENEficENtE israElita BrasilEira alBErt EiNstEiN
data: 24/03/2022
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 777904

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 366/2022 - GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
de 29 de MarÇo de 2022.

o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais, e:
considerando o volume de trabalho e a necessidade de serviço de alguns 
servidores deste Órgão;
Considerando o fluxo de atividades deste Órgão;
considerando os autos do MEMo n°06/2022; GEcod-HEMoPa – PaE 
2022/108651;
considerando, ainda, o que dispõem os artigos 132, inciso v, 137 e 138 da 
lei Estadual nº 5.810/94 de 24 de janeiro de 1994.
rEsolvE:
I – CONCEDER Gratificação por Tempo Integral de que trata os dispositivos 
legais supramencionados, no percentual de 41% (Quarenta e Um), a con-
tar de 01/02/2022, à servidora abaixo relacionada:
• Jane Claudia da Costa Gonçalves (matrícula nº 5919933/2).
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
iii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em de 29 de março de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
PrEsidENtE da fUNdaÇÃo HEMoPa

Protocolo: 778152

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: FUNdaÇÃo ceNtro de HeMoteraPia e HeMatoLoGia do ParÁ
Modalidade de admissão: temporário
Processo de autorização: 2021/182970
ato: contrato nº 016/2022
Nome: Elias alves Gusmão
cargo: analista de suporte de sistemas
data da admissão: 01/04/2022
término de vínculo: 31/03/2023
coNtrataÇÃo EM carátEr dE sUBstitUiÇÃo, aUtoriZada atravÉs 
do ProcEsso Nº 2021/182970, coNforME lc 131/2020, art1º i E ii, 
art 2º, §2o, aUtoriZado EM 06/10/2021, NÃo acarrEtaNdo acrÉs-
ciMo dE dEsPEsa ao Erário.

Protocolo: 778032
Órgão: FUNdaÇÃo ceNtro de HeMoteraPia e HeMatoLoGia do ParÁ
Modalidade de admissão: temporário
Processo de autorização: 2021/765644
ato: contrato nº 015/2022
Nome: Vitória de Souza Siqueira
cargo: Médico
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: 778132

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 226/2022/GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
04 de MarÇo de 2022.

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

Matrícula servidor(a) Período 
aquisitivo Período de Gozo Gerência

 
5281644/2 ana amelia de freitas  Gonçalves 2016/2019 01/04/2022 a 30/04/2022 GEtrd
55590012/1 antonia Maria Batista de souza dias 2013/2016 01/04/2022 a 30/04/2022 GaPrE

55590012/1 antonia Maria Batista de souza dias 2016/2019 01/05/2022 a 30/05/2022 GaPrE

57191712/2 Elaine augusta dos santos soares Queiroz 2016/2019 01/04/2022 a 30/04/2022 cHr-saN
7000340/1 fernando da rocha Brito 2001/2004 01/04/2022 a 30/04/2022 GEdiH
2020076/1 francisco cordeiro de souza 2010/2013 01/04/2022 a 30/04/2022 cHr-cas
54184422/3 Kellen cristina Monteiro Piquet 2013/2016 01/04/2022 a 30/04/2022 GEdiH
57191648/2 leociene ferreira de araujo carvalho 2016/2019 01/04/2022 a 30/05/2022 cHr-saN
758108/1 luciene Maria do Espirito santo costa 2016/2019 01/04/2022 a 30/05/2022 GEHEc

57196726/2 luciene Martins Mendes 2014/2017 01/04/2022 a 30/04/2022 HENtU
2019876/1 Manoel cavalcante chaves 2016/2019 04/04/2022 a 03/05/2022 GEiNE
54188345/1 rodrigo oliveira da costa 2007/2010 01/04/2022 a 30/04/2022 cHr-saN
55588826/3 Shirley de Farias Fontinele 2014/2017 01/04/2022 a 30/04/2022 GEHEc
2019353/1 Zuleide silva Maia 2012/2015 02/04/2022 a 01/05/2022 cHr-cas

  
ii - dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará - HEMoPa, em 04 de março de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ castElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 777919

.

.

errata
.

diÁria
oNde se LÊ: P o r t a r i a Nº 323 de 25 de Março de 2022.
Leia-se: P o r t a r i a Nº 350 de 25 de Março de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará, 25 de  Março  de  2022.
PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra
PrEsidENtE

Protocolo: 777933

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da Portaria: 359/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
rEBEca GUErra triNdadE Gerente/GEiNE 5916429
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: valor:
10122129783380000  269 339039 1500,00
observação: Nº do Processo: 2022/337534 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra

Protocolo: 778074
Nº da Portaria: 360/2022

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
rEBEca GUErra triNdadE Gerente/GEiNE 5916429
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: valor:
10122129783380000  269 339036 1500,00
observação: Nº do Processo: 2022/338083 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra

Protocolo: 778076

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 358 29 de MarÇo  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 2022/308956
rEsolvE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de Participar de treinamento no sistema de indicadores-sisiNd e 
em ferramentas da Qualidade,em Marabá .no período de 03 a 06/04/2022
liGia do carMos soUZa Garcia,cPf: 063.937.132-91, assessora da 
Qualidade e Planejamento, Matricula : 7000219/1 (3,5 diária), no período 
de 03 a 06/04/2022
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará, de  Março  de  2022  .
PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra
PrEsidENtE

Protocolo: 778192

.

.

FÉrias
.

  Portaria Nº 225/2022-GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
de 04 de MarÇo de 2022.

o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, usando de suas atribuições legais,
rEsolvE:
i -  coNcEdEr, férias regulamentares aos servidores deste centro de He-
moterapia e Hematologia do Estado do Pará – HEMoPa, abaixo relaciona-
dos, no mês de abril/2022.
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Matrícula servidor(a) Período 
aquisitivo Período de Gozo Gerência

 
5877377-2 andes Ken Nagahama 2019/2020 01/04/2022 a 30/04/2022 HENca
5898769-2 andre Manfrini Barbosa de lima 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022 GEHEM
7000448-1 antonio Eduardo Xavier de sá 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022 GEtra
5621933-1 arnaldo José de Miranda 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022 NEPEs
54195622-1 aureo dos santos rebelo filho 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022 cHr-saN
55588247-4 Basileu Jesus ferreira Neves Junior 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022 HENca
2019540-1 claudia regina vinagre 2019/2020 01/04/2022 a 30/04/2022 GEdiH
54196598-1 clesio Pinheiro lopes 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022 GEPro
57209258-1 diana Galvão austriaco 2020/2021 01/04/2022 a 15/04/2022 cHr-MaB
54194989-1 Elias Serruya 2019/2020 01/04/2022 a 30/04/2022 HENaB
5121817-3 Eloisa de fatima da costa ribeiro 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022 GEdiH
5924568-2 fabiola cardoso Mota 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022 GEcod
5905910-3 Genival Portela lima 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022 HENca
7006489-2 ilvia Bentes Guimarães 2019/2020 01/04/2022 a 30/04/2022 GEcoM
5707242-1 ivaneide do socorro aviz de Brito 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022 GElEs
2019299-1 João de sousa Maia 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022 cHr-cas
5898829-1 Jorge luiz lima Nascimento 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022 cHr-MaB
5874203-2 Joseli cristina da silva 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022 GEcoQ
5809061-2 Katerine Mendes de azevedo sodre 2018/2019 01/04/2022 a 30/04/2022 GEdiH
57233791-2 Lorelay Cristina Viana Sodre 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022 GEcod
54187829-2 Marcia Miranda camelo 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022 GElEs
5132096-3 Maria Gorete Garcia dos santos 2019/2020 01/04/2022 a 30/04/2022 HENaB
5898785-1 Paulo couto dos santos Junior 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022 cHr-cas
54190861-1 Paulo roberto Marinho lopes 2020/2021 01/04/2022 a 15/04/2022 cHr-MaB
5920582-2 rafaela da fonseca leão 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022 GEfiN
54188089-1 raimundo Edson dos santos Mendes 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022 GEtrd
5957220-1 raiza Martins fontoura 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022 GEriM
5883644-2 regina amélia Braga cardoso 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022 cHr-cas
5912872-3 silvia cavalcante do Nascimento 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022 GEtrd
5884250-2 thais Bezerra de figueiredo 2018/2019 01/04/2022 a 30/04/2022 GEcoQ
54193492-1 valdemir ferreira da silva 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022 HENrE

  
ii - dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará - HEMoPa, em 04
de março de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ castElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa.

Protocolo: 777909

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 155, de 29 de MarÇo de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 28 de Janeiro de 2022, publicado no doE nº 34.848 de 31 de 
Janeiro de 2022.
r E s o l v E:
dEsiGNar, a contar de 12.03.2022 os servidores abaixo relacionados, 
comporem a coMissÃo dE avaliaÇÃo dE BENs PatriMoNiais E dE 
coNsUMo da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar vian-
na, pelo período de 01(um) ano, a contar da data de publicação desta 
portaria.
i - 5161355/1 - EdirailsoN da foNsEca PErEira - aGENtE dE artEs 
Praticas;
ii - 57175248/1 - dEloN NasciMENto dE alBUQUErQUE - aUX.adMi-
Nistrativo;
iii - 5827850/2 - lEaNdro soUZa rodriGUEs – aUXiliar adMiNis-
trativo.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHEta
diretor Presidente / fHcGv

Protocolo: 778358
Portaria Nº 142 de 29 MarÇo de 2022

a diretora administrativo-financeiro da fundação Pública Estadual Hospital
de clínicas Gaspar vianna, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela Portaria nº 562, de 13 de novembro de 2020, publicada no doE/Pa nº 
34.409, de 17 de novembro de 2020;
coNsidEraNdo o descumprimento parcial das obrigações assumidas pela 
empresa dEsafio farMa dist. dE MEd. EirElli fornecedora da ata de 
registro de Preços nº 092/2021;

coNsidEraNdo manifestação jurídica nos autos do Processo nº 
2022/233340, favorável a apuração da conduta da empresa, compromi-
tente fornecedora, diante de fatos e documentos acostados aos autos;
rEsolvE:
1 – dEtErMiNar a instauração de processo administrativo para apuração
de responsabilidade contratual em face da empresa, dEsafio farMa 
dist. dE MEd. EirElli, em razão da pendência de entrega dos medica-
mentos para apuração das irregularidades e/ou inconformidades ocorridas 
nos autos do processo mencionado;
2 – REMETER os autos ao SECONC para expedição de notificação à empre-
sa, a fim de, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente Defesa
Prévia, assegurando os princípios da ampla defesa e do contraditório.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
cláUdia viNaGrE dE MEllo
diretora administrativo-financeiro/fPEHcGv

Protocolo: 778275

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº152 , de 22 de MarÇo de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 28 
de Janeiro de 2022, publicado no doE nº 34.848 de 31 de Janeiro de 2022.
rEsolvE,
coNcEdEr afastamento de licença Prêmio aos servidores da fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna – fHcGv, abaixo relacionados, de 
acordo com o art. 98 da lei nº 5.810/94. referente ao mês de aBril/2022.
1º Periodo

MatricULa NoMe carGo triÊNio dias coNce-
didos

Periodo 
coNcedido

Porta-
ria aN-
terior

55588826/1 sHirlEY dE farias 
foNtiNElE fisiotEraPEUta 18/05/2016 a 

17/05/2019 30 04/04/2022 a 
03/05/2022 -

54197107 carla vidal dE 
alMEida ENfErMEiro 25/04/2012 a 

24/04/2015 30 16/04/2022 a 
15/05/2022 -

54188069/1 MoNica MoriaNE 
dE olivEira NUNEs

tEcNico dE 
ENfErMaGEM

18/10/2013 a 
17/10/2016 30 01/04/2022 a 

30/04/2022 -

54196599/2 KEllEN cristiNa da 
silva PErEira lactarista 30/03/2015 a 

29/03/2018 30 04/04/2022 a 
03/05/2022 -

54190913/1 JErUsa claUdia 
fErrEira da costa

tEcNico dE 
ENfErMaGEM

08/07/2014 a 
07/07/2017 30 01/04/2022 a 

30/04/2022 -

57175392/1 EMilia saNtos 
silva caMPos

aUXiliar adMiNis-
trativo

20/10/2015 a 
19/10/2018 30 14/04/2022 a 

13/05/2022 -

57192664/2 saNdra HElENa dE 
sENa MaGalHaEs

tEcNico dE 
ENfErMaGEM

04/04/2014 a 
03/04/2017 30 15/04/2022 a 

14/05/2022 -

2º PerÍodo

MatricULa NoMe carGo triÊNio dias coN-
cedidos

Periodo 
coNcedido

Portaria 
aNterior

5156300/1 dEBora dE olivEi-
ra liMa ENfErMEiro 19/10/2011 a 

18/10/2014 30 01/04/2022 a 
30/04/2022

299-
15/07/2019

5077877/1
Maria EUNicE 

riBEiro da coN-
cEicao

aGENtE dE Por-
taria

15/03/2013 a 
14/03/2016 30 01/04/2022 a 

30/04/2022
347-

17/06/2021

57174899/2
EllEN saMara 

soUsa da silva dE 
araUJo

ENfErMEiro 09/05/2008 a 
08/05/2011 30 03/04/2022 a 

02/05/2022
391-

25/09/2017

57188655/1 rENildE fErrEira 
da crUZ

tEcNico dE ENfEr-
MaGEM

26/07/2007 a 
25/07/2010 30 16/04/2022 a 

15/05/2022
336-

18/08/2016

5785073/2 cristiaN Garcia 
da Mota ENfErMEiro 19/10/2011 a 

18/10/2014 30 08/04/2022 a 
07/05/2022

219-
25/06/2018

5843170/2 Joao aNastacio 
MarQUEs soBriNHo

tEcNico dE ENfEr-
MaGEM

11/12/2010 
a10/12/2013 30 01/04/2022 a 

30/04/2022
268-

24/07/2018

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE E PUBliQUE-sE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHEta
diretor Presidente / fHcGv

Protocolo: 778328

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico

Número: 21/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de material de expedien-
te, para reposição, abastecimento e distribuição entre os setores desta 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna – fPEHcGv, 
por um período de 12 (doze) meses, 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: 12/04/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenadora: ricardo JorGE dE MoUra PalHEta

Protocolo: 778253
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aPostiLaMeNto
.

 terMo de aPostiLaMeNto
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022.
considerando o disposto no art. n° 65, § 8° da lei n° 8.666/93.
rEsolvE:
EXPEdir a presente aPostila ao contrato nº 31/2022, referente à PrE-
GÃo ElEtrÔNico nº 130/2021, celebrado entre a fPEHcGv e a Empresa 
cH3 coMÉrcio E NEGÓcios ltda, para aquisição de 40 (QUarENta) 
tv’s sMart lEd dE 43” (PolEGadas) coM sistEMa oPEracioNal aN-
droid tv atUaliZado EMBarcado No aParElHo:
i - inclusão do endereço orçamentário:
foNtE dE rEcUrso: 0130
ii- Esta apostila é parte integrante do contrato nº 31/2022, Pregão Ele-
trônico nº 130/2021.
Belém-Pa, 29 de março de 2022.
ricardo JorGE dE MoUra PalHEta
diretor Presidente da fPEHcGv

Protocolo: 778284
terMo de aPostiLaMeNto

o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022.
considerando o disposto no art. n° 65, § 8° da lei n° 8.666/93.
rEsolvE:
EXPEdir a presente aPostila ao contrato nº 31/2022, referente à PrE-
GÃo ElEtrÔNico nº 130/2021, celebrado entre a fPEHcGv e a Empresa 
laNcE NortE distriBUidora dE EQUiPaMENtos ElEtro-ElEtrÔNi-
cos ltda - ME, para aquisição de 10 (dEZ) tv’s sMart lEd dE 32” 
(PolEGadas) coM sistEMa oPEracioNal aNdroid tv atUaliZado 
EMBarcado No aParElHo:
i - inclusão do endereço orçamentário:
foNtE dE rEcUrso: 0130
ii- Esta apostila é parte integrante do contrato nº 32/2022, Pregão Ele-
trônico nº 130/2021.
Belém-Pa, 29 de março de 2022.
ricardo JorGE dE MoUra PalHEta
diretor Presidente da fPEHcGv

Protocolo: 778288
terMo de aPostiLaMeNto

o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022.
considerando o disposto no art. n° 65, § 8° da lei n° 8.666/93.
rEsolvE:
EXPEdir a presente aPostila ao contrato nº 34/2022, referente à PrE-
GÃo ElEtrÔNico nº 130/2021, celebrado entre a fPEHcGv e a Empresa 
NoGUEira & tadaiEsKY ltda, para aquisição de 50 (ciNQUENta) aNtE-
Nas Para EXtErNas diGitais:
i - inclusão do endereço orçamentário:
 foNtE dE rEcUrso: 0130
ii- Esta apostila é parte integrante do contrato nº 34/2022, Pregão Ele-
trônico nº 130/2021.
Belém-Pa, 29 de março de 2022.
ricardo JorGE dE MoUra PalHEta
diretor Presidente da fPEHcGv

Protocolo: 778293
terMo de aPostiLaMeNto

o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022.
considerando o disposto no art. n° 65, § 8° da lei n° 8.666/93.
rEsolvE:
EXPEdir a presente aPostila ao contrato nº 33/2022, referente à PrE-
GÃo ElEtrÔNico nº 130/2021, celebrado entre a fPEHcGv e a Empresa 
tJc iMPortadora EirEli, para aquisição de 50 (ciNQUENta) sUPortEs 
dE tvs:
i - inclusão do endereço orçamentário:
foNtE dE rEcUrso: 0130
ii- Esta apostila é parte integrante do contrato nº 33/2022, Pregão Ele-
trônico nº 130/2021.
Belém-Pa, 29 de março de 2022.
ricardo JorGE dE MoUra PalHEta
diretor Presidente da fPEHcGv

Protocolo: 778296

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

diÁria
.

Portaria Nº 112 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):
arQUiMEdEs tEiXEira dE olivEira – Mat. 57206672-1, Motorista
Maria dENi da silva NasciMENto  – Mat. 57206629, tÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 08/03/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY silva olivEira

Portaria Nº 108 de 11 de MarÇo de 2022
oBJEtivo: coNdUZir 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):
arQUiMEdEs tEiXEira dE olivEira – Mat. 57206672-1, Motorista
Nº 2.0 diária (coMPlEta)
PErÍodo: dE 01 À 02/03/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY silva olivEira

Portaria Nº 123 de 14 de MarÇo de 2022
oBJEtivo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENtE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HosPital saNta MÔNica 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
GracilENE GoMEs fErrEira rodriGUEs – Mat. 54185700-2, tÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 25 À 26/02/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY silva olivEira

Protocolo: 778393
..

secretaria de estado
de traNsPortes

.

..

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

oUtras MatÉrias
a coMPaNHia dE Portos E Hidrovias do Estado do Pará, torna pú-
blico que requereu da sEMMa do MUNicÍPio dE saNtarÉM, licENÇa dE 
oPEraÇÃo, através do processo nº 2022/195, para atividade de iNstala-
ÇÃo PortUária dE PassaGEiros, dE carGa GEral (NÃo PEriGosa), dE 
fiNalidadE tUrÍstica, traPicHE, aNcoradoUro, raMPa dE acEsso E 
MariNa no endereço rua araguarina, s/nº, Prainha, santarém/Pa.
ordenador: aBraÃo BENassUlY NEto

Protocolo: 778209
..

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

errata
.

errata da ata de reGistro de PreÇos Nº 14/2021-sedaP
onde se lê:

iteM descriÇÃo UNid QUaNt PreÇo 
UNit. PreÇo totaL

42

afofador para mandioca, 02 linhas, 
espaçamento entre linhas de 80 a 10 cm, 

potência mínima de 70 hp, peso aproximado 
de 340 kg.
Marca: asa

Modelo: 8.80s

UNid 52 8.970,00 466.400,00



diário oficial Nº 34.913   125Quarta-feira, 30 DE MARÇO DE 2022

Leia-se:

iteM descriÇÃo UNid QUaNt PreÇo 
UNit. PreÇo totaL

42

afofador para mandioca, 02 linhas, 
espaçamento entre linhas de 80 a 10 cm, 

potência mínima de 70 hp, peso aproximado 
de 340 kg.
Marca: asa

Modelo: 8.80s

UNid 52 8.970,00 466.440,00

data da assinatura: 29.03.2022
ordenador: GiovaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 778251

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

2º terMo aditiVo ao coNVÊNio N° 16/2021 - sedaP
data de assinatura: 29/03/2022.
objeto: Prorrogar o prazo de vigência do convênio nº 16/2021 por mais 03 
(três) meses, a contar do dia 03/04/2022 à 02/07/2022.
convenente: MUNiciPio dE aUGUsto corrÊa.
Endereço: Praça são Miguel, s/n, centro, 68.610-000, no Município de 
augusto corrêa- Pa.
ordenador: GiovaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 778147
2º terMo aditiVo ao coNVÊNio N° 19/2021 – sedaP

data de assinatura: 29/03/2022.
objeto: Prorrogar o prazo de vigência do convênio nº 19/2021 por mais 04 
(três) meses, a contar do dia 31/03/2022 à 31/07/2022.
convenente: MUNiciPio dE sÃo doMiNGos do araGUaia.
Endereço: rua acrísio santos, s/nº, cEP: 68520 – 000, no Município de 
são domingos do araguaia, Estado do Pará
ordenador: GiovaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 778231
4º terMo aditiVo ao coNVÊNio N° 04/2021 - sedaP

data de assinatura: 29/03/2022
objeto: : Prorrogar o prazo de vigência e execução do convênio nº 04/2021 
por mais 04 (quatro) meses, a contar do dia 31/03/2022 à 31/07/2022.
Endereço: avenida vinte e dois Março, nº 915, cEP: 68.380-000, no Muni-
cípio de são félix do Xingu, Estado do Pará.
ordenador: GiovaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 778365

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 218/2022 - 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: Maria clarice leonel carGo: técnico a. MatrÍcUla: 
2016923/2 oriGEM: Belém/Pa. dEstiNo: santo antonio do tauá/Pa. oB-
JEtivo: realizar visita técnica sobre produção de mandioca e hortaliças e 
quintais produtivos; fomentar insumos como sementes e basquetas agrí-
colas. apoio ao evento da feira da agricultura familiar. PErÍodo: 01 a 
02/04/2022 Nº dE diárias: 1 ½ (uma e meia). ordENador: rosivaldo 
Batista/diretor administrativo e financeiro/sEdaP

Protocolo: 778419

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo de Uso Nº 070/2022
cEdENtE: sEcrEtaria dE Estado dE dEsENvolviMENto aGroPEcUá-
rio E da PEsca – sEdaP
cEssioNária: MUNicÍPio dE MaracaNÃ.
oBJEto dE cEssÃo: 01 (UM) trator aGrÍcola PlataforMado, dE ro-
das, coM PlaiNa, 3cil., 75cv, 4X4, diEsEl.
data dE assiNatUra: 29/03/2022
viGÊNcia: 29/03/2022 a 31/12/2027.
ordENador rEsPoNsávEl: GiovaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 777892
terMo de cessÃo de Uso Nº 068/2022

cEdENtE: sEcrEtaria dE Estado dE dEsENvolviMENto aGroPEcUá-
rio E da PEsca – sEdaP
cEssioNária: MUNicÍPio dE sENador JosÉ PorfÍrio.
oBJEto dE cEssÃo: 01 (UM) trator aGrÍcola PlataforMado, dE ro-
das, coM PlaiNa, 3cil., 75cv, 4X4, diEsEl.
data dE assiNatUra: 29/03/2022
viGÊNcia: 29/03/2022 a 31/12/2027.
ordENador rEsPoNsávEl: GiovaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 778206

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa

atos adMiNistratiVos
EXtrato da(s) Portaria(s) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida(s) PElo 
ilMo. sr. PrEsidENtE do iNstitUto dE tErras do Pará-itErPa, 
Nos aUtos dos ProcEssos dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNErosa 
(coMPra) dE tErras, EM QUE fiGUraM coMo iNtErEssados:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

102302750/2020 tHiaGo PErEira da 
Graca rEtiro tErra PrEta 263,7896 Ha PraiNHa/Pa 1149/2022

Belém (Pa), 29/03/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 778011
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

2018/163672 ENoQUE JosÉ frEirE 
JUNior

faZENda saNta 
HElENa 561,6407Ha PiÇarra 717/2022

Belém(Pa), 29/03/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 778052

.

.

errata
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ

errata:
Portaria Nº 709/2022, de 29.03.2022, PUBLicada No doe 

Nº 34.911, de 29.03.2022- ProtocoLo Nº 777604
iNtErEssado: lÍdia rosa dE Morais
oNde se LÊ: torNa sEM EfEito a Portaria Nº 959/2021
Leia-se: torNa sEM EfEito a Portaria 959/2020
Belém(Pa), 29.03.2022
BrUNo YoHEiJi KoNo raMos – PrEsidENtE

Protocolo: 778044

.

.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato do terMo de aPostiLaMeNto Nº: 01/2022 - 
coNtrato Nº: 02/2021

coNtrataNtE: iNstitUto dE tErras do Pará – itErPa cNPJ: 
05.089.495/0001-90
coNtratado:  BElÉM rio sEGUraNÇa EirEli cNPJ: 17.433.496/0001-90
ENDEREÇO: AV. Almirante Barroso, Passagem Major Eliezer Levy, n°205, 
Bairro: souza - cEP: 66.613-155 -Belém/Pa
ProcEsso: 2021/617967-PaE
oBJEto: contratação de serviços de segurança armada e desarmada.
fUNdaMENtaÇÃo lEGal:  lEi 8.666/93
JUstificativa: aditação de dotação orçamentária para o objeto contratado.
EXErcÍcio: 2022 - aÇÃo: 273.646 – ProJEto atividadE: 
21.122.197.8338
NatUrEZa dE dEsPEsa: 339037 - foNtE: 0301/0661- P.i.: 412.000.8338c
Ficam ratificadas as demais cláusulas contratuais não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
data da assiNatUra: 28/03/2022-ordENador: BrUNo YoHEiJi KoNo 
raMos - Presidente

Protocolo: 777982

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 718/2022
o Presidente do iNstitUto dE tErras do Pará – itErPa, no uso  das  
atribuições que lhe são conferidas no artigo 5º, alínea “b” da lei Estadual 
nº 4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
coNsidEraNdo o PaE nº 2022/311145, datado de 16/03/2022
 r E s o l v E:
AUTORIZAR, a substituição do servidor Jony Lima de Sousa, motorista, 
designado na Portaria N° 678/2022  de 17/03/2022, publicado no doE 
nº 34.897 de 18/03/2022, referente a programação de viagem para o 
município  de dom Eliseu, no período de 23/03 a 21/04/2022, pelo servidor 
José valdir costa Miranda, motorista, no período de 28/03 a 21/04/2022.
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 Mat. NoMe carGo PerÍodo  diÁrias
VaLor

totaL r$

3167321/1
 

José valdir costa 
Miranda Motorista 28/03 a 21/04/2022 24,5 5.815,81

  
Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará – itErPa, em 29 
de março de 2022.

Protocolo: 778078
Portaria Nº 719/2022

o Presidente do iNstitUto dE tErras do Pará – itErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
coNsidEraNdo o PaE nº 2022/336175, datado de 22/03/2022.
r E s o l v E:
coNcEdEr, prorrogação de diárias, aos servidores abaixo mencionados, 
para finalizarem as reuniões com as comunidades que serão trabalhadas, 
no município de Ulianópolis.
ii - obrigatoriedade do produto, conforme ordem de serviço nº 001, de 
12/02/2019, publicada no Diário Oficial do  Estado do Pará, nº 33.803, de 
13/02/2019, os servidores terão 10 (dez) dias uteis, após o término das 
programações  para entrega dos trabalhos e equipamentos.
 

Mat. NoMe carGo PerÍodo diÁrias VaLor
totaL r$

57213619/1 Gleicy Merces Rocha de 
albuquerque coordenadora caf 27/03/2022 1,0 237,38

5960262/1 Yngrid Henrique tavares 
rodrigues santana

Gerente operacional 
Móvel 27/03/2022 1,0 237,38

3167321/1 José valdir costa Miranda Motorista 27/03/2022 1,0 237,38

Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará – itErPa, em 29 
de março de 2022

Protocolo: 778128

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

o GereNte eXecUtiVo do NÚcLeo de GereNciaMeNto do ParÁ 
rUraL - NGPr, no uso de suas atribuições legais. considerando, os ter-
mos do Processo administrativo nº 2022/212417, cujo objeto é aQUisi-
ÇÃo dE MáQUiNários, iMPlEMENtos aGrÍcolas E NáUticos, confor-
me especificações, estimativas de quantidades e valores contidos do Anexo 
termo de referência que integra o presente edital. resolve HoMoloGar 
o resultado do Pregão Eletrônico nº 03/2022, em favor das empresas 
Mor coMÉrcio dE MaQUiNas E vEÍcUlos, cNPJ: 29.889.808/0001-
53, vencedora do item 01, aGroMaX EQUiPaMENtos aGrÍcolas 
ltda, cNPJ: 10.627.815/0001-59 vencedora do item 02, rEvEMar co-
MÉrcio dE MáQUiNas iNdUstriais ltda, cNPJ: 17.449.881/0001-25 
vencedora do item 03, J. l .r araÚJo coMÉrcio E sErviÇos, cNPJ: 
83.913.665/0001-13 vencedora do item 04, MEG coMErcio E sErviÇos, 
cNPJ: 14.800.196/0001-03 vencedora do item 05, dENisE l f Barros 
EirEli cNPJ: 26.986.764/0001-91 vencedora do item 06.

Protocolo: 777998

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1456/2022 – adeParÁ, 29 de MarÇo de 2022
o dirEtor GEral da aGÊNcia dE dEfEsa aGroPEcUária do Estado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNsidEraNdo, o PaE 2022/219057, homologação do ddia, e o que 
determina o art.49, da lei nº 5.810/94, que trata do instituto da remoção 
do servidor.

r E s o l v E:
rEMovEr a PEdido o(a) servidor(a) alciNda olivEira do NasciMENto, ma-
trícula n° 55588164/1, ocupante do cargo de fiscal Estadual agropecuário/ Méd. 
veterinária, da GEcar/ GsiE para GEEPi/ GEda, a contar de data de publicação.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra - sE
JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 778385
Portaria Nº 1455/2022 - adePara de 29 de MarÇo de 2022
o diretor Geral da agencia de defesa agropecuária do Estado do Pará- 
adEPara, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 22, da lei 
estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNsidEraNdo o decreto n° 795, de 29 de maio de 2020, que regula-
menta o art. 31 da lei Estadual no 5.810, de 24 de janeiro de 1994, publi-
cado no doE n° 34.240, de 01 de junho de 2020, no art. 3º parágrafo § 
3º, o Processo 2022/84264, motivado pelo Oficio 102/2022- GAB- FHCGV.
r E s o l v E:
cEdEr o(a) servidor(a) MaiK saNdro rodriGUEs MariNHo, matrícu-
la n°54187464/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, desta 
agência de defesa agropecuária do Estado do Pará - adEPara, pelo perío-
do de 04 (quatro) anos, a contar de 01/04/22 para a fundação Hospital de 
Clinicas Gaspar Vianna/ FHCGV, com ônus para o órgão cessionário.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 778330

diÁria
.

Portaria: 1433/2022 objetivo: dar apoio as ações de cadastramento e 
atualização cadastral em propriedades localizadas no município de capi-
tão Poço, distantes da sede do município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: aUrora do Pará/Pa destino: caPitÃo PoÇo/Pa 
servidor: 54186991/ faBio roGErio rEis dE liMa (aGENtE dE dEfEsa 
aGroPEcUária) / 2,5 diárias / 29/03/2022 a 31/03/2022.ordenador: 
JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 777999
Portaria: 1432/2022 objetivo: dar apoio a equipe que irá realizar vis-
torias iniciais e de rotina, em estabelecimentos artesanais, no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa des-
tino: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa servidor: 57191852/ WaNdo caM-
Pos BarrEto (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diárias / 21/03/2022 a 
25/03/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 777996
Portaria: 1444/2022 Objetivo: Realizar da investigação epidemiológi-
ca complementar na propriedade fazenda Guerobal, que participou do 
inquérito soroepidemiológico em estabelecimentos de criação de suínos 
no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rio 
Maria/Pa destino: saPUcaia/Pa servidor: 57175962/ EUfrasio JacoME 
dE MoUra filHo (MÉdico vEtEriNário) / 0,5 diária / 18/03/2022 a 
18/03/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 777997
Portaria: 1445/2022 objetivo: realizar vistorias iniciais e de rotina, 
em estabelecimentos artesanais, no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: sÃo doMiNGos do araGUaia/Pa desti-
no: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa servidor: 54189455/ BarBra aMaN-
da BEZErra loPEs (fiscal EstadUal aGroPEcUário) / 4,5 diárias 
/ 21/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 778003
Portaria: 1434/2022 Objetivo: Realizar fiscalização de trânsito agrope-
cuária nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: rEdENÇÃo/Pa destino: coNcEiÇÃo do araGUaia,saNta Maria 
das BarrEiras,saNtaNa do araGUaia/Pa servidor: 55586116/ Wal-
tEr WilsoN alEiXo vitoriNo (tÉcNico aGrÍcola) / 4,5 diárias / 
28/03/2022 a 01/04/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 778004
Portaria: 1447/2022 Objetivo: Realizar vigilância epidemiológica em pro-
priedades rurais no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: PortEl/Pa destino: MElGaÇo/Pa servidor: 57222893/ WilsoN 
saNtaNa (aGENtE dE aGENtE fiscal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 
24/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 778013
Portaria: 1446/2022 Objetivo: Realizar vigilância epidemiológica em pro-
priedades rurais no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: PortEl/Pa destino: MElGaÇo/Pa servidor: 54187563/ tar-
so PaNtoJa loPEs (aGENtE dE dEfEsa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 
24/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 778010
Portaria: 1435/2022 objetivo: realizar emissão de Gta, atualização ca-
dastral, atendimento ao público em geral.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: cacHoEira do Piriá/Pa 
servidor: 57175279/ MicHElE rosaNa MENEZEs (assistENtE adMiNis-
trativo) / 4,5 diárias / 28/03/2022 a 01/04/2022.ordenador: alEX 
faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 778006
Portaria: 1448/2022 Objetivo: Realizar fiscalização de trânsito agro-
pecuário.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: saNta 
iZaBEl do Pará/Pa destino: caPaNEMa, sÃo JoÃo dE PiraBas/Pa 
servidor: 54187465/ Marilia fErNaNdEs dE soUsa (aGENtE fiscal 
aGroPEcUário) / 3,5 diárias / 18/03/2022 a 21/03/2022.ordenador: 
JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 778015
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Portaria: 1449/2022 objetivo: realizar fiscalizações volante nas en-
tradas das regiões de fronteiras nos municípios.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: saNtarÉM/Pa destino: BEltErra, Mo-
JUi dos caMPos/Pa servidor: 00010499/ clovis aNtoNio villacorta 
vascoNcElos (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diárias / 04/04/2022 a 
08/04/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 778021
Portaria: 1450/2022 objetivo: realizar fiscalizações volante nas en-
tradas das regiões de fronteiras nos municípios.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: saNtarÉM/Pa destino: BEltErra, MoJUi 
dos caMPos/Pa servidor: 51855641/ PaUlo ricardo Paiva alvEs (EN-
GENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diárias / 04/04/2022 a 08/04/2022.orde-
nador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 778026
Portaria: 1451/2022 objetivo: realizar a vistoria solicitada pelo ofício 
nº 1208-2021-MPf-Pr-Pa-6º ofício-MoPJ no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: toMÉ-aÇU/Pa destino: BarcarENa/
Pa servidor: 5932234/ alBErto liMoNta loBo coNcEiÇÃo filHo (fis-
cal EstadUal aGroPEcUário - MÉdico vEtEriNário) / 1,5 diária / 
10/03/2022 a 11/03/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 778030
Portaria: 1430/2022 objetivo: realizar atividades de cumprimento de 
metas, levantamento e atualização cadastral de propriedades de risco, 
vigilância em propriedade de risco, vigilância em lixão a céu aberto.Fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: avEiro/Pa destino: 
BrasÍlia lEGal/Pa servidor: 57200781/ alEcsaNdro MarQUEs loBa-
to (aGENtE dE dEfEsa aGroPEcUária) / 3,5 diárias / 05/04/2022 a 
08/04/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 777986
Portaria: 1443/2022 objetivo: realizar supervisão na Ulsa.fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: Eldorado dos caraJás/
Pa destino: caPaNEMa/Pa servidor: 57224168/ KariNNY fErrEira caM-
Pos (MÉdico vEtEriNário) / 1,5 diária / 16/03/2022 a 17/03/2022.
ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 777988
Portaria: 1431/2022 objetivo: realizar atendimento a foco de Mormo no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MoNtE 
alEGrE/Pa destino: alENQUEr/Pa servidor: rG 6881220 / stEfaNY lE-
oNara MEirElEs cordEiro (fiscal EstadUal aGroPEcUário - MÉdi-
co vEtEriNário) / 0,5 diária / 16/03/2022 a 16/03/2022.ordenador: 
JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 777992
Portaria: 1427/2022 objetivo: realizar vistorias iniciais e de rotina, 
em estabelecimentos artesanais, no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: coNcEiÇÃo do ara-
GUaia/Pa servidor: 51855510/ aNa Patricia MariNHo MElo (MÉdico 
vEtEriNário) / 4,5 diárias / 21/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: JE-
ffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 777955
Portaria: 1428/2022 objetivo: realizar visita técnica em estabelecimento 
de abate registrado no serviço de inspeção Estadual no município.fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: BraGaNÇa/
Pa servidor: 55586575/ Marcos BraGa alvEs (GErENtE) / 2,5 diárias / 
23/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 777958
Portaria: 1429/2022 objetivo: realizar Palestras e orientação técnica 
com relação a certificação artesanal de produtos artesanais.Fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: saNtarÉM/Pa destino: Prai-
NHa/Pa servidor: 6403242/ cristiaNE BarBas rEalE siMÕEs (fiscal 
EstadUal aGroPEcUário - MÉdico vEtEriNário) / 4,5 diárias / 
28/03/2022 a 01/04/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 777965
Portaria: 1413/2022 Objetivo: Realizar treinamento sobre fiscalização e 
autuação em estabelecimentos que comercializam produtos de uso veteri-
nário e utilização dos sistemas (SIAPEC3, SIPEAGRO e SIVIAGRO) nos mó-
dulos do Serviço Oficial, além de fiscalização em estabelecimentos in loco.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: 
MaraBá/Pa servidor: 54196744/ alEXaNdrE MoUra cHaGas (GErEN-
tE) / 5,5 diárias / 21/03/2022 a 26/03/2022.ordenador: JEffErsoN 
PiNto dE olivEira.

Protocolo: 777893
Portaria: 1414/2022 objetivo: realizar cumprimento de metas estipu-
ladas pelo MaPa e adEPara referente aos Programas sanitários de defesa 
animal.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: coNcEi-
ÇÃo do araGUaia/Pa destino: saNtaNa do araGUaia/Pa servidor: 
6045674/ fEliPE NoroNHa BraZ (MÉdico vEtEriNário) / 3,5 diárias 
/ 22/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 777895
Portaria: 1417/2022 objetivo: realizar saneamento em proprieda-
des focos de a.i.E, eutanásia e coleta.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: itUPiraNGa/Pa servidor: 
55588436/ raiKa dias da silva (MÉdico vEtEriNário) / 2,5 diárias 
/ 28/03/2022 a 30/03/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 777901
Portaria: 1436/2022 objetivo: realiza a averiguação, execução de 
ações administrativas e avaliação de servidores nos municipios da Geren-
cia regional de abaetetuba.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: aBaEtEtUBa/Pa destino: acará, BaiÃo, BarcarENa, iGara-
PÉ-Miri, MocaJUBa, MoJU, tailÂNdia/Pa servidor: 5948648/ MaNoEl 
PErEira cardoso (GErENtE rEGioNal) / 6,5 diárias / 13/03/2022 a 
19/03/2022.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 777902

Portaria: 1415/2022 objetivo: realizar visita técnica em estabelecimen-
to de abate registrado no serviço de inspeção Estadual no município.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: 
BraGaNÇa/Pa servidor: 57223132/ sElMa daMascENo da cUNHa (fis-
cal EstadUal aGroPEcUário - MÉdico vEtEriNário) / 2,5 diárias 
/ 23/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 777897
Portaria: 1416/2022 objetivo: atividade de busca aos inadimplentes. vila 
Santa Fé e Região, a presente vila fica localizada a 130 km de Marabá, estrada 
de chão, e devido as chuvas está difícil de chegar, sendo necessário pernoitar 
na vila, durante a realização da atividade e o final de semana será utilizado 
para retorno a sede do município de Marabá.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: MaraBá/Pa servidor: 54189684/ 
EdiNEtE fErNaNdEs saMPaio (aUXiliar dE caMPo) / 5,5 diárias / 
14/03/2022 a 19/03/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 777898
Portaria: 1419/2022 Objetivo: Realizar fiscalização de trânsito agropecuário.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: saNto aNtÔNio do 
taUá/Pa destino: sÃo caEtaNo dE odivElas,viGia/Pa servidor: 54186764/ 
aNtoNio carlos cardoso rodriGUEs (aUXiliar dE caMPo) / 1,5 diária / 
24/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 777911
Portaria: 1439/2022 objetivo: conduzir a gerente durante a visita ad-
ministrativa nas ULSAs e escritórios da Gerência Regional.Fundamento Le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: cacHoEi-
ra do Piriá, visEU/Pa servidor: 5909025/ JosE claUBio silva GalvÃo 
(aUXiliar oPEracioNal) / 4,5 diárias / 21/03/2022 a 25/03/2022.
ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 777912
Portaria: 1437/2022 objetivo: realizar o atendimento ao público, emis-
são de documentação, estruturação das avaliações de servidores.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaEtEtUBa/Pa desti-
no: acará, BaiÃo, BarcarENa, iGaraPÉ-Miri, MocaJUBa, MoJU, tai-
lÂNdia/Pa servidor: 55588821/ faBio MaciEl fUrtado (assistENtE 
adMiNistrativo) / 6,5 diárias / 13/03/2022 a 19/03/2022.ordenador: 
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 777905
Portaria: 1418/2022 objetivo: dar apoio na coleta de material e sacrifí-
cio de animal positivo a.i.E.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: MaraBá/Pa destino: itUPiraNGa/Pa servidor: 54185979/ JosE 
clEUdo dE soUZa (aUXiliar dE caMPo) / 2,5 diárias / 28/03/2022 a 
30/03/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 777907
Portaria: 1438/2022 objetivo: realizar visita administrativa mensal nas 
ULSAs e escritórios.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Ori-
gem: caPaNEMa/Pa destino: cacHoEira do Piriá, visEU/Pa servidor: 
5092507/ JacQUEliNE dE MiraNda rocHa (GErENtE) / 4,5 diárias / 
21/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 777908
Portaria: 1410/2022 Objetivo: Realizar Fiscalização volante, e fiscaliza-
ção em estabelecimentos clandestinos de produtos de origem animal nos 
municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: tErra 
alta/Pa destino: aBEl fiGUEirEdo,GoiaNÉsia do Pará,JacUNdá,Ma-
raBá/Pa servidor: 54188793/ BrUNo EvEr olivEira cHUcrE (aGENtE 
dE dEfEsa aGroPEcUária) / 4,5 diárias / 21/03/2022 a 25/03/2022.
ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 777883
Portaria: 1411/2022 objetivo: Participar de treinamento em revendas 
agropecuárias no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: Eldorado dos caraJás/Pa destino: MaraBá/Pa servidor: 
5960889/ aldisoN alvEs raBElo aldisoN alvEs raBElo (aGENtE 
fiscal aGroPEcUário) / 2,5 diárias / 22/03/2022 a 24/03/2022.orde-
nador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 777888
Portaria: 1412/2022 objetivo: dar apoio no cumprimento de metas es-
tipuladas pelo MaPa e adEPara referente aos Programas sanitários de 
defesa animal.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa destino: saNtaNa do araGUaia/Pa ser-
vidor: 55586141/ diENY fErrEira da triNdadE (aGENtE dE dEfEsa 
aGroPEcUária) / 3,5 diárias / 22/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: 
JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 777891
Portaria: 1424/2022 Objetivo: Fiscalização Móvel no município.Funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: PalEstiNa do Pará/Pa 
destino: BrEJo GraNdE do araGUaia/Pa servidor: 5829135/ WalEM 
alvEs fErrEira (aGENtE fiscal dE dEfEsa aGroPEcUária E florEs-
tal) / 0,5 diária / 16/03/2022 a 16/03/2022.ordenador: JEffErsoN 
PiNto dE olivEira.

Protocolo: 777934
Portaria: 1442/2022 objetivo: reunião com os gerentes regionais e orien-
tações e Acompanhamento das Avaliações Finais de Estágio Probatório dos 
aprovados no concurso c174.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: BrEvEs/Pa servidor: 5861870/ MaUro aUGUs-
to fadUl NEvEs (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diárias / 15/03/2022 a 
17/03/2022.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 777935
Portaria: 1421/2022 Objetivo: Realizar Vigilância epidemiológica em 
granja comercial na ilha de Mosqueiro.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BElÉM/Pa destino: MosQUEiro/Pa servidor: 54185766/ 
WaldEariNo PaZ do NasciMENto (MÉdico vEtEriNário) / 0,5 diária / 
29/03/2022 a 29/03/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 777920
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Portaria: 1423/2022 Objetivo: Realizar Vigilância epidemiológica em 
granja comercial na ilha de Mosqueiro.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: MosQUEiro/Pa servidor: 
5830834/ MoNica dioclEcia PaiXao dos saNtos (aGENtE dE dEfEsa 
aGroPEcUária) / 0,5 diária / 29/03/2022 a 29/03/2022.ordenador: JE-
ffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 777929
Portaria: 1440/2022 objetivo: realiza o atendimento ao público, emis-
são de documentação, estruturação das avaliações de servidores.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaEtEtUBa/Pa des-
tino: caMEtá, oEiras do Pará/Pa servidor: 55588821/ faBio MaciEl 
fUrtado (assistENtE adMiNistrativo) / 4,5 diárias / 21/03/2022 a 
25/03/2022.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 777923
Portaria: 1422/2022 objetivo: realizar cumprimento de metas estipu-
ladas pelo MaPa e adEPara referente aos Programas sanitários de defesa 
animal.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdEN-
ÇÃo/Pa destino: cUMarU do NortE/Pa servidor: 54185857/ NorMaN-
do roliM daNtas (MÉdico vEtEriNário) / 4,5 diárias / 21/03/2022 
a 25/03/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 777924
Portaria: 1420/2022 objetivo: dar apoio no cumprimento de metas es-
tipuladas pelo MaPa e adEPara referente aos Programas sanitários de 
defesa animal.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rE-
dENÇÃo/Pa destino: cUMarU do NortE/Pa servidor: 55586116/ Wal-
tEr WilsoN alEiXo vitoriNo (tÉcNico aGrÍcola) / 4,5 diárias / 
21/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 777916
Portaria: 1441/2022 objetivo: realiza a averiguação, execução de ações 
administrativas e avaliação de servidores nos municipios da Gerencia regional 
de abaetetuba.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaE-
tEtUBa/Pa destino: caMEtá, oEiras do Pará/Pa servidor: 5948648/ Ma-
NoEl PErEira cardoso (GErENtE rEGioNal) / 3,5 diárias / 21/03/2022 
a 24/03/2022.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 777931
Portaria: 1425/2022 Objetivo: Fiscalização Móvel no município.Funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BrEJo GraNdE do ara-
GUaia/Pa destino: PalEstiNa do Pará/Pa servidor: 6403559/ aNdrÉia 
silva da silva (fiscal EstadUal aGroPEcUário - MÉdico vEtEri-
Nário) / 0,5 diária / 23/03/2022 a 23/03/2022.ordenador: JEffErsoN 
PiNto dE olivEira.

Protocolo: 777938
Portaria: 1426/2022 Objetivo: Fiscalização Móvel no município.Funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BrEJo GraNdE do ara-
GUaia/Pa destino: PalEstiNa do Pará/Pa servidor: 54185948/ EUdYs 
flavio dos saNtos liMa (aGENtE fiscal aGroPEcUário) / 0,5 diária / 
23/03/2022 a 23/03/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 777952
Portaria: 1452/2022 objetivo: realizar supervisão na Ulsa.fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPitÃo PoÇo/Pa destino: 
caPaNEMa/Pa servidor: 05869560/ aUricElia do socorro soUZa 
araUJo JaiME (MÉdico vEtEriNário) / 3,5 diárias / 15/03/2022 a 
18/03/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 778034
Portaria: 1453/2022 Objetivo: Cumprimento das metas de vigilância 
epidemiológica e fiscalização em revenda agropecuária no município.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: soUrE/Pa destino: 
salvatErra/Pa servidor: 57209646/ KEllY cristiNY GoMEs da PaiXÃo 
alBUQUErQUE (MÉdico vEtEriNário) / 4,5 diárias / 28/03/2022 a 
01/04/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 778038
Portaria: 1454/2022 objetivo: dar apoio administrativo na unidade de 
salvaterra. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: soU-
rE/Pa destino: salvatErra/Pa servidor: 55588428/ GillE PatricK Ma-
cHado dos saNtos (assistENtE adMiNistrativo) / 6,5 diárias / 
20/03/2022 a 26/03/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 778040
..

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 0159/2022– 25.03.2022
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 01.04.2022, fraNcEli cardoso viNaGrE 
MENdEs, Matrícula-5964318/1, do cargo comissionado de assessor Jurídico.
rosival PossidÔNio do NasciMENto - PrEsidENtE

Portaria Nº 0161/2022– 25.03.2022
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 contar de 01/04/2022, o Extensionista rural ii, 
téc. agropecuária – claUdEaN MariNHo dE soUsa - Matrícula nº 
54196731/1, do Escritório Local de Nova Ipixuna do Pará, para exercer 
suas Funções no Escritório Local de Curionópolis/ambos vinculados ao Es-
critório Regional de Marabá.
rosival PossidÔNio do NasciMENto - PrEsidENtE

Portaria Nº 0162/2022– 25.03.2022
o Presidente da EMatEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rEsolvE:
a d o t a r, as seguintes medidas administrativas, relacionadas à situ-
ação funcional do Extensionista rural ii - MÔNica soUsa rodriGUEs 
EscaloNa- Matrícula nº 57200826/ 2, a contar de 01.04.2022, abaixo 
relacionadas:
i - r E v o G a r, os feitos da Portaria Nº 0900/2021, que designou para 
exercer a Função Gratificada de Supervisora Adjunta do Escritório Regional 
de Tapajós.
II – L O T A R, a empregada, para exercer suas atividades no Escritório 
Local de Itaituba/ Escritório Regional de Tapajós.
rosival PossidÔNio do NasciMENto - PrEsidENtE

Portaria Nº 0163/2022– 25.03.2022
o Presidente da EMatEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rEsolvE:
r E v o G a r, a contar 01/04/2022, os feitos da Portaria Nº 0571/2021, 
que designou o Extensionista rural i, Engº- de Pesca JovEliNo JosÉ dE 
soUsa itaPirEMa - Matrícula nº 54189297/2, para exercer a função 
Gratificada de Chefe do Escritório Local de Bonito/Escritório Regional de 
capanema.
rosival PossidÔNio do NasciMENto - PrEsidENtE

Portaria Nº 0164/2022– 25.03.2022
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 01/04/2022, o Extensionista rural i, Engº- flo-
restal JosÉ rodriGUEs MartiNs filHo - Matrícula nº 3163261/3, para 
exercer a Função Gratificada de Chefe do Escritório Local de Bonito/Escri-
tório Regional de Capanema.
rosival PossidÔNio do NasciMENto - PrEsidENtE

Portaria Nº 0165/2022– 25.03.2022
o Presidente da EMatEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rEsolvE:
l o t a r, a contar de 03/01/2022 até 31/12/2024, o Engenheiro agrôno-
mo – artHUr diEGo rodriGUEs PiNHEiro, servidor da Prefeitura Mu-
nicipal de cametá colocado à disposição sem Ônus para a EMatEr-Pará, 
para exercer suas funções no Escritório Local de Cametá/Escritório Regio-
nal de tocantins.
rosival PossidÔNio do NasciMENto - PrEsidENtE

Portaria Nº 0166/2022– 25.03.2022
o Presidente da EMatEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rEsolvE:
l o t a r, a contar de 03/01/2022 até 31/12/2024, o técnico agrícola 
– JUarEZ loPEs, servidor da Prefeitura Municipal de cametá colocado à 
disposição sem Ônus para a EMatEr-Pará, para exercer suas funções no 
Escritório Local de Cametá/Escritório Regional de Tocantins.
rosival PossidÔNio do NasciMENto - PrEsidENtE

Protocolo: 778042

errata
.

sUPriMeNto de FUNdos Port. 020/2022 eVertoN LUiZ 
caNUto de soUsa

onde se lê r$ 3.000,00, Leia-se r$ 1.420,00. Protocolo: 777374
Protocolo: 778025

errata de Portaria de FÉrias
Portaria – 0157/2022, - Publicada no doE nº 34.907 de 25.03.2022.
onde se lê - conceder, a Maria dE loUrdEs GUiMaraEs dE olivEira – 
matrícula – 3174085/1, férias regulares referentes a Maio/2022, a contar 
de 02.05.2022 a 31.05.2022.
Leia-se - conceder, a Maria dE loUrdEs GUiMaraEs dE olivEira – 
matrícula – 3174085/1, férias regulares referentes a Maio/2022, a contar 
de 10.05.2022 a 08.06.2022.
onde se lê - conceder, a GlaUco Brito filHo – matrícula – 55585851/1, 
férias regulares referentes a Maio/2022, a contar de 02.05.2022 a 
31.05.2022.
Leia-se - conceder, a GlaUco Brito filHo – matrícula – 55585851/1, 
férias regulares referentes a Maio/2022, a contar de 16.05.2022 a 
14.06.2022.

Protocolo: 778238

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

Partes: eMater-ParÁ e PreFeitUra MUNiciPaL de 
sÃo seBastiÃo da Boa Vista

OBJETO: O presente Termo de Cooperação tem por finalidade a congrega-
ção de esforços para a implementação de ações do Programa de assistên-
cia técnica e Extensão rural - ProatEr, executado pela EMatEr-Pará, no 
Estado do Pará, visando contribuir para a promoção do desenvolvimento 
rural sustentável no município de sÃo sEBastiÃo dE Boa vista. a EMa-
tEr-Pará desenvolverá a ação observada às politicas e diretrizes dos Go-
vernos federal, Estadual e Municipal de comum acordo e participação da 
PrEfEitUra, visando à melhoria das condições econômicas, ambientais e 
sociais de sua população rural.
viGÊNcia: 24/03/2022 à 23/03/2024
foro: foro da comarca de Marituba - Pa
data da assiNatUra: 24/03/2022
assiNatUras:
rosival PossidÔNio do NasciMENto
Presidente da EMatEr-Pa
GEtÚlio BraBo dE soUZa
Prefeito Municipal de sÃo sEBastiÃo da Boa vista-Pa

Protocolo: 778144
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terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
Partes: eMater-ParÁ e PreFeitUra MUNiciPaL de JUrUti

OBJETO: O presente Termo de Cooperação tem por finalidade a congrega-
ção de esforços para a implementação de ações do Programa de assistência 
técnica e Extensão rural - ProatEr, executado pela EMatEr-Pará, no Es-
tado do Pará, visando contribuir para a promoção do desenvolvimento rural 
sustentável no município de JUrUti. a EMatEr-Pará desenvolverá a ação 
observada às politicas e diretrizes dos Governos federal, Estadual e Municipal 
de comum acordo e participação da PrEfEitUra, visando à melhoria das 
condições econômicas, ambientais e sociais de sua população rural.
viGÊNcia: 24/03/2022 à 31/12/2024
foro: foro da comarca de Marituba - Pa
data da assiNatUra: 24/03/2022
assiNatUras:
rosival PossidÔNio do NasciMENto
Presidente da EMatEr-Pa
lUcidia BENitaH dE aBrEU Batista
Prefeita Municipal de JUrUti

Protocolo: 778216

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria sUPriMeNto de FUNdos- 018/2022

BENEficiário- raiMUNdo NoNato da costa salaZar
MatrÍcUla-572127561/fUNÇÃo-EXt. rUral ii – cHEfE local
MUNicÍPio- doM ElisEU
ProJEto/atividadE-8711c /ProGraMa- 1491 / foNtE-0101
oBJEtivo: dEsPEsas coM aÇÕEs do ProatEr 2022 do EscritÓrio 
local dE doM ElisEU.
PraZo dE aPlicaÇÃo-30 dias aPÓs EMissÃo da oB/coMProvaÇÃo-15 
dias o PraZo
ElEMENto dE dEsP. 339030 = 500,00
valor total- 500,00
ordENador dE dEsPEsa – WildsoN dE MoraEs dUartE da silva

Protocolo: 778028
sUPriMeNto de FUNdo - Portaria 011/2022, BENEficiário: 
WilliaN GHisolfi vEloso / MatrÍcUla: 57216444 / carGo oU fUNÇÃo: 
EXt. rUral ii / MUNicÍPio: JacUNdá / oBJEtivo: cUstEar dEsPEsas 
coM sErviÇos dE MaNUtENÇÃo do vEÍcUlo dE Placa Nst 4348 lotado 
EM JacUNdá-Pa / ProGraMa: 1491 / ProJEto atividadE: 8711/ foNtE: 
0661 / ElEMENto dE dEsPEsa: 339030=r$ - / 339039=r$ 1.600,00 / va-
lor total r$ 1.600,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 dias / BaiXa: 15 
dias / ordENador dE dEsPEsas: aGUiBErto rodriGUEs alvEs.

Protocolo: 777968
sUPriMeNto de FUNdo - Portaria 013/2022, BENEficiário: fraN-
cisco flávio vidal / MatrÍcUla: 57212866 / carGo oU fUNÇÃo: EXt. 
rUral ii / MUNicÍPio: PiÇarra-Pa / oBJEtivo: cUstEar dEsPEsas coM 
sErviÇos dE MaNUtENÇÃo do vEÍcUlo dE Placa QdN 0020 lotado EM 
PiÇarra-Pa / ProGraMa: 1491 / ProJEto atividadE: 8711/ foNtE: 0661 
/ ElEMENto dE dEsPEsa: 339030=r$ - / 339039=r$ 3.000,00 / valor 
total r$ 3.000,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 dias / BaiXa: 15 dias / 
ordENador dE dEsPEsas: aGUiBErto rodriGUEs alvEs.

Protocolo: 777977
sUPriMeNto de FUNdo - Portaria 010/2022, BENEficiário: 
JosÉ lUiZ do carMo loPEs / MatrÍcUla: 3178323011 / carGo oU 
fUNÇÃo: EXt. rUral ii / MUNicÍPio: GoiaNÉsia-Pa / oBJEtivo: cUs-
tEar dEsPEsas coM sErviÇos dE MaNUtENÇÃo do vEÍcUlo dE Placa 
QEi 5845 lotado EM GoiaNÉsia-Pa / ProGraMa: 1491 / ProJEto ati-
vidadE: 8711/ foNtE: 0661 / ElEMENto dE dEsPEsa: 339030=r$ - / 
339039=r$ 1.070,00 / valor total r$ 1.070,00 / PraZo Para aPlica-
ÇÃo: 30 dias / BaiXa: 15 dias / ordENador dE dEsPEsas: aGUiBEr-
to rodriGUEs alvEs.

Protocolo: 777949
sUPriMeNto de FUNdo - Portaria 009/2022, BENEficiário: 
rUdiNEi riBEiro MaGalHÃEs / MatrÍcUla: 57214545 / carGo oU 
fUNÇÃo: EXt. rUral ii / MUNicÍPio: sÃo doMiNGos do araGUaia-
Pa / oBJEtivo: cUstEar dEsPEsas coM sErviÇos dE MaNUtENÇÃo 
do vEÍcUlo dE Placa Esd 4378 lotado EM sÃo doMiNGos do ara-
GUaia-Pa / ProGraMa: 1491 / ProJEto atividadE: 8711/ foNtE: 0661 
/ ElEMENto dE dEsPEsa: 339030=r$ - / 339039=r$ 1.100,00 / valor 
total r$ 1.100,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 dias / BaiXa: 15 dias 
/ ordENador dE dEsPEsas: aGUiBErto rodriGUEs alvEs.

Protocolo: 777915
sUPriMeNto de FUNdo - Portaria 012/2022, BENEficiário: 
EdElsoN olivEira storcK / MatrÍcUla: 54196649 / carGo oU fUN-
ÇÃo: EXt. rUral ii / MUNicÍPio: Novo rEPartiMENto-Pa / oBJEti-
vo: cUstEar dEsPEsas coM sErviÇos dE MaNUtENÇÃo do vEÍcUlo 
dE Placa otX 3548 lotado EM Novo rEPartiMENto-Pa / ProGraMa: 
1491 / ProJEto atividadE: 8711/ foNtE: 0661 / ElEMENto dE dEs-
PEsa: 339030=r$ - / 339039=r$ 3.900,00 / valor total r$ 3.900,00 
/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 dias / BaiXa: 15 dias / ordENador dE 
dEsPEsas: aGUiBErto rodriGUEs alvEs.

Protocolo: 777925
sUPriMeNto de FUNdo - Portaria 014/2022, BENEficiário: 
raiMUNdo JorGE soUZa liMa / MatrÍcUla: 3178340 / carGo oU fUN-
ÇÃo: EXt. rUral ii / MUNicÍPio: cUrioNoPolis-Pa / oBJEtivo: cUs-
tEar dEsPEsas coM sErviÇos dE MaNUtENÇÃo do vEÍcUlo fiat UNo 
dE Placa Nsv 1608 lotado EM cUrioNoPolis-Pa / ProGraMa: 1491 
/ ProJEto atividadE: 8711/ foNtE: 0661 / ElEMENto dE dEsPEsa: 
339030=r$ - / 339039=r$ 1.600,00 / valor total r$ 1.600,00 / PraZo 
Para aPlicaÇÃo: 30 dias / BaiXa: 15 dias / ordENador dE dEsPE-
sas: aGUiBErto rodriGUEs alvEs.

Protocolo: 777894

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 043/2022:BENEficiário: 
PEdro corrEa rodriGUEs; Matrícula: 54181909; função: Extensionista 
rural i; ProGraMa: 1491;ProJEto-atividadE: 8711; foNtE: 0101; oB-
JEtivo: liberação de recurso para manutenção do veiculo saveiro de Placa 
QEQ-2444 para apoio e viabilização das ações de atEr conforme Proa-
tEr 2022 MUNicÍPio: tome açu; Elemento de despesa: 33903096= r$ 
2.100,00. Prazo para aplicação do recurso: 30 dias a partir da emissão da 
ordem bancária; Prazo para Prestação de Contas: 15 dias após aplicação 
do recurso. ordENador dE dEsPEsa: ricardo silva frEirE

Protocolo: 778161
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 41/2022: BENEficiário: 
ailsoN dos saNtos cardoso Matrícula: 5049555; função: Extensionista 
rural i; ProGraMa: 1491;ProJEto-atividadE: 8711; foNtE: 0101; oB-
JEtivo: liberação de recurso para manutenção do veiculo fiat strada Placa 
otB-5521 para apoio e viabilização das ações de atEr conforme ProatEr 
2022;MUNicÍPio: vigia de Nazaré; Elemento de despesa: 33903096= r$ 
2.100,00. Prazo para aplicação do recurso: 30 dias a partir da emissão da 
ordem bancária; Prazo para Prestação de Contas: 15 dias após a aplicação do 
recurso. ordENador dE dEsPEsa: ricardo silva frEirE

Protocolo: 778277

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo Nº 007/2022
Partes: eMater-ParÁ e a PreFeitUra MUNiciPaL de JUrUti

OBJETO: Os bens móveis ora cedidos destinam-se exclusivamente para a 
melhoria da produção e desenvolvimento do município de JUrUti, descrito 
no termo de cooperação técnica 009/2022, assinado entre EMatEr-Pará e 
a Prefeitura Municipal de JUrUti, atendendo assim os agricultores, não po-
dendo ter a sua finalidade desviada mesmo que a serviço da CESSIONÁRIA.
discriminação:
 

MotociclEta
HoNda ModElo 
NXr 150 Bross 

MiX Esd
cHassi: 8c2Kdo510ar100221 rENavaM: 

252752686 Placa Nst 4628

aUtoMÓvEl
ford raNGEr 
tiPo PicK-UP – 
caBiNE dUPla

cHassi: 8afEr13P9BJ337296 rENavaM: 
231935536 Placa Nsv 8826

viGÊNcia: 24/03/2022  à 31/12/2024
foro: comarca de Marituba
data dE assiNatUra: 24/03/2022
assiNatUras
rosival PossidÔNio do NasciMENto
Presidente da EMatEr-Pará
BENitaH dE aBrEU Batista
Prefeito Municipal de Juruti

Protocolo: 778374

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

reVoGar desiGNaÇÃo
Portaria Nº 00539/2022-GaB/seMas, de 29.03.2022

servidor: GEovaN PaEs dE soUZa
Matrícula: 97571453/2
i – rEvoGar, a contar de 21/03/2022, a Portaria N° 00357/2022-GaB/
sEMas de 08/03/2022, publicada no doE n° 34.887 de 10/03/2022, 
que designou o servidor para responder pela coordenação da Unidade 
regionalizada – itaitUBa.
raUl ProtáZio roMÃo
secretário de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade, em exercício

Protocolo: 778187

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 00528/2022-dGaF/GaB/seMas, de 25/03/2022.
Nome: lorENa PiNHo riBEiro
Matrícula: 5904604/3
função: técnico em Gestão Pública
concessão: 62 (sessenta e dois) dias de afastamento para tratamento de saúde
Período: 08/03/2022 a 08/05/2022
Nº do Benefício – iNss: 638.386.855-5
lÍlia Márcia raMos rEis
secretária adjunta de Gestão administrativa e tecnologias, em Exercício

Protocolo: 777993
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errata
.

errata da PUBLicaÇÃo - desiGNar FiscaL de coNtrato - 
Portaria 00534/2022- GaB/seMas

Publicado no doE Nº 34.911, do dia 29/03/ 2022.
onde se lê:
o diretor de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a Portaria Nº 0022, de 22 de abril 
de 2021 - GaB/sEMas, publicada no doE nº 34.544, de 07 de abril de 2021.
Leia -se:
o diretor de Gestão administrativa e financeira, em exercício no uso das 
atribuições que lhe são conferidas de acordo com a Portaria Nº 00223, 
de 15 de fevereiro de 2022 - GaB/sEMas, publicada no doE n° 34.872, de 
22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 778023
errata do ProtocoLo Nº 755180, PUBLicado 

No doe Nº 34.848, de 31/01/2022
onde se lê:
Período: 31/12/2021 a 31/03/2023
Leia-se:
Período: 01/01/2022 a 31/03/2023

Protocolo: 778163

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2022
objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
na área de ensino da língua inglesa, francesa e espanhola com ênfase em 
básico, intermediário e avançado com fornecimento de material didático e 
teste de nivelamento incluso.
Entrega do Edital, disponível a partir do dia 30.03.2022: https://www.gov.
br/compras/pt-br; www.semas.pa.gov.br; www.compraspara.pa.gov.br
local de abertura: www.gov.br/compras/pt-br
data de abertura: 11/04/2022 às 09:00h (horário de Brasília)
30 de março de 2022
raiza freitas Gois
PrEGoEira oficial - sEMas/Pa

Protocolo: 778376

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 00363/2022 - GaB/seMas 09 de MarÇo de 2022.
Objetivo:Realizar ação de fiscalização referente ao defeso do caranguejo-uçá.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: são caetano de odivelas, vigia de Nazaré, colares, santo antônio 
do tauá, terra alta, castanhal, curuçá, Marapanim, são João da Ponta e 
Magalhães Barata/Pa
Período: 18/03 a 25/03/2022 – 07 e ½ diárias.
servidores:
- 5954925/1 - HUGo dElEoN dos saNtos dias- (técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5824591/2 - fraNcisca solaNGE GoMEs cHavEs- (técnico Em Gestão 
de Meio ambiente)
- 57218879/5 - faBio riBEiro fiEl- (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: 769084
Portaria Nº 0377/2022 - GaB/seMas 10 de MarÇo de 2022.
Objetivo:Realizar ação de fiscalização referente ao defeso do caranguejo
-uçá, localizado nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino:capanema, Bragança, augusto corrêa, viseu, tracuateua, Prima-
vera, Salinópolis, São João de Pirabas, Quatipuru e Santarém Novo/PA.
Período: 18/03 á 25/03/2022– 07 e ½ diárias.
servidores:
- 6403561/2-Maria aUGUsta dE JEsUs liMa - (técnico em Gestão de 
meio ambiente)
- 5954904/1-roNald WHENdErsoN riBEiro da costa - (técnico em 
Gestão de meio ambiente)
- 5943128/1-EliElsoN dE JEsUs MEdEiros soUsa - (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: 769787
Portaria Nº 0424/2022 - GaB/seMas 16 de MarÇo de 2022.
objetivo:dar apoio e segurança à ação de fiscalização referente ao defeso 
do caranguejo-uçá, de acordo com a Portaria saP/MaPa nº 325, localizado 
nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino:são caetano de odivelas, vigia de Nazaré, colares, santo antônio 
do tauá, terraalta,castanhal, curuçá, Marapanim, são João da Ponta e 
Magalhães Barata/Pa.
Período: 18/03 á 25/03/2022– 07 e ½ diárias.

servidores:
- 57199662/1 -aNdErsoN da costa loPEs - (3º sGt)
- 57198969/1 -GilvaNNi silva dias - (3° sGt)
- 54193161/1 -JEffErsoN raiol dE soUZa - (3º sGt)
- 5944856/1 -PaUlo cÉsar fiMa torrEs - (sd)
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: 772313
Portaria Nº 0463/2022 - GaB/seMas 18 de MarÇo de 2022.
Objetivo:Realizar Vistoria Técnica em área de manejo florestal para emis-
são de autorização de exploração florestal/AUTEF na UPA única e emissão 
de lar no Processo nº 24436/2021, localizado nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: santarém/alenquer/Pa
Período: 04/04 á 09/04/2022– 05 e ½ diárias.
servidores:
- 57234850/ 1 - roBErta PirEs MENdEs dE alBUQUErQUE - (técnico 
Em Gestão de Meio ambiente)
- 57230164/1 - rivaldo costa cardoso JUNior- (Engenheira florestal)
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: 773806
Portaria Nº0523 – 2022 - GaB/seMas 25 de MarÇo de 2022
objetivo: Participar da cerimonia de instalação do GtPEB no Palácio do 
Governo.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belterra/Pa
destino: Belém/Pa
Período:04/04 à 06/04/2022 - 02 e ½ diárias.
colaborador eventual:
- adailsoN PErEira PaZ - (colaborador eventual)
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: 776864

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

NotiFicaÇÃo 154523 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
EvEraldo Batista MElo
ENd: Pa 167 KM 25 Pds / castaNHEira
cEP: 68.360-000 - sENador JosÉ Porfirio - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) EVERALDO BATISTA 
MELO, CPF: 010.802.332-02, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 11592/2021, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/21-02-00497/GEflor, lavrado na sede desta secretaria, por desma-
tar 22,29 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/
Do da Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 154524 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
EdsoN corrEa dE castro
ENd: faZENda laGoa das aNtas ii, s/N - ZoNa rUral
cEP: 68.380-000 - sÃo fÉliX do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) EDSON CORREA DE CAS-
TRO, CPF: 376.225.281-53, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 11562/2021, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/21-02-00499/GEflor, lavrado na sede desta secretaria, por desma-
tar 16,6699 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/
Do da Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
nova notificação.
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NotiFicaÇÃo 154527 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
EdEr UlissEs dias frEitas
ENd: MarGEM EsQUErda do rio XiNGU
cEP: 68.380-000 - sÃo fÉliX do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) EDER ULISSES DIAS 
FREITAS, CPF: 977.145.931-72, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 12366/2021, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/21-03-00295/GEflor, lavrado na sede desta secretaria, por desma-
tar 29,52 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/
Do da Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 154529 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
EviNa dE arÚJo vaNdErlEi riBEiro
ENd: faZENda fortalEZa - ZoNa rUral-MarGEM do rio PacaJá
cEP: 68.360-000 - sENador JosÉ Porfirio - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) EVINA DE ARAÚJO VAN-
DERLEI RIBEIRO, CPF: 646.112.802-68, notificado de acordo com o auto 
do Processo infracional Nº 11885/2021, no qual consta o auto de infra-
ção aUt-2-s/21-03-00377/GEflor, lavrado na sede desta secretaria, por 
desmatar 72,36 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preser-
vação, dentro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão 
ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, 
do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, 
Da/Do da Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 154531 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
EdUardo liMa caiXEta
ENd: rEGiÃo dE altaMira s/N - ZoNa rUral
cEP: 68.378-899 - altaMira - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) EDUARDO LIMA CAIXE-
TA, CPF: 079.533.796-51, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 11908/2021, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/21-02-00318/GEflor, lavrado na sede desta secretaria, por desma-
tar 55,50 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/
Do da Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 154537 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
EdUardo liMa caiXEta
ENd: rEGiÃo dE altaMira s/N - ZoNa rUral
cEP: 68.378-899 - altaMira - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) EDILSON ALMEIDA DA 
SILVA, CPF: 244.691.302-49, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 14661/2021, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/21-04-00446/GEflor, lavrado na sede desta secretaria, por desma-
tar 28,32 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/
Do da Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 154539 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
Edi viaNa da silva
ENd: rUa carlos HENriQUE, 12 - alto BoNito
cEP: 68.365-000 - aNaPU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) EDI VIANA DA SILVA, CPF: 
819.467.752-15, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 17341/2021, no qual consta o auto de infração aUt-2-s/21-04-00446/

GEflor, lavrado na sede desta secretaria, por desmatar 12,31 hectares 
de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do Bioma 
Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/do da lei Estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 154540 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
EdilsoN dE JEsUs BraGa
ENd: Br 230, traNsaMaZoNica, viciNal 03- Barracas - ZoNa rUral
cEP: 68.485-000 - PacaJa - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) EDILSON DE JESUS BRA-
GA, CPF: 639.383.672-53, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 14653/2021, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/21-04-00451/GEflor, lavrado na sede desta secretaria, por desma-
tar 23,77 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/
Do da Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 154542 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
EriNaldo MENdEs rodriGUEs
ENd: rEGiÃo taNcrEdo NEvEs
cEP: 68.380-000 - sÃo fÉliX do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) ERINALDO MENDES 
RODRIGUES, CPF:974.941.942-15, notificado de acordo com o auto do 
Processo infracional Nº 14653/2021, no qual consta o auto de infração 
aUt-2-s/21-02-00251/GEflor, lavrado na sede desta secretaria, por 
desmatar 13,18 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preser-
vação, dentro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão 
ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, 
do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, 
Da/Do da Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 154543 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
EMErsoN farias da silva
ENd: avENida aNtoNio MarQUEs s/N / cENtro
cEP: 68.380-000 - sÃo fÉliX do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) EMERSON FARIAS DA 
SILVA, CPF: 013.262.771-03, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 14052/2021, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/21-03-00385/GEflor, lavrado na sede desta secretaria, por desma-
tar 07,1631 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/
Do da Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 154545 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
EdsoN Batista da silva
ENd: GlEBa iGaraPE tiBorNa, rEGiÃo da Pista rocHa
cEP: 68.380-000 - sÃo fÉliX do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) EDSON BATISTA DA SIL-
VA, CPF: 509.041.082-87, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 11835/2021, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/21-03-00361/GEflor, lavrado na sede desta secretaria, por desma-
tar 308,52 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/
Do da Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.



132  diário oficial Nº 34.913 Quarta-feira, 30 DE MARÇO DE 2022

o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 154547 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
ElioMar GoNÇalvEs Barros
ENd: rod. Pa 150 - viciNal 5 irMÃos s/N - viciNal alfaia, lotE 01 
coMUNidadE alfaia
cEP: 68.639-000 - GoiaNEsia do Pará - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) ELIOMAR GONÇALVES BARROS, 
CPF: 714.304.072-04, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional Nº 
12701/2021, no qual consta o auto de infração aUt-2-s/18-10-00031/GEflor, 
lavrado na sede desta secretaria, por desmatar 31,05 hectares de vegetação nati-
va,objeto de especial preservação, dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou 
licença do órgão ambiental competente ou com ele em desacordo. Contrariando o 
art. 50, do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, 
Da/Do da Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 154547 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
ElioMar GoNÇalvEs Barros
ENd: rod. Pa 150 - viciNal 5 irMÃos s/N - viciNal alfaia, lotE 01 
coMUNidadE alfaia
cEP: 68.639-000 - GoiaNEsia do Pará - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) ELIOMAR GONÇALVES 
BARROS, CPF: 714.304.072-04, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 12701/2021, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/18-10-00031/GEflor, lavrado na sede desta secretaria, por desma-
tar 31,05 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/
Do da Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
nova notificação.
NotiFicaÇÃo 154548 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
Erivaldo dE soUsa PrUdENtE
ENd: viciNal traNsriri KM 07 - ZoNa rUral
cEP: 68.380-000 - sÃo fÉliX do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) ERIVALDO DE SOUSA 
PRUDENTE, CPF: 723.960.912-04, notificado de acordo com o auto do 
Processo infracional Nº 11156/2021, no qual consta o auto de infração 
aUt-2-s/21-02-00195/GEflor, lavrado na sede desta secretaria, por 
desmatar 137,80 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preser-
vação, dentro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão 
ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, 
do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, 
Da/Do da Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 154550 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
EdEvaNdo carMarGo ZiMErMaNN
ENd: rod. Br 163 KM 993,7 ME, GlEBa GorotirE
cEP: 68.193-000 - Novo ProGrEsso - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) EDVANDO CAMARGO 
ZIMERMANN, CPF: 033.126.851-50, notificado de acordo com o auto do 
Processo infracional Nº 1113/2021, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/20-12-00381/GEflor, lavrado na sede desta secretaria, por desma-
tar 7,99 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/do da 
Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NotiFicaÇÃo 154595 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
ivEraldo caMarGo ZiMErMaNN
ENd:rodovia Br 316 KM 994 ME, GlEBa GorotirE
cEP: 68.193-000 - Novo ProGrEsso - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) IVERALDO CAMARGO 
ZIMERMANN, CPF: 944.512.812-53, notificado de acordo com o auto do 
Processo infracional Nº 3522/2021, no qual consta o auto de infração 
aUt-2-s/21-01-00209/GEflor, lavrado na sede desta secretaria, por des-
matar 55,6173 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preser-
vação, dentro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão 
ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, 
do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, 
Da/Do da Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 154597 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
Eldorado do XiNGU s.a - aGricola, Pastoril E iNdUstrial
ENd: rUa tENENtE NEGrÃo 140 coNJ. 41 / itaiM BiBi
cEP: 04530-030 - sÃo PaUlo - sP
Pelo presente instrumento, fica o empreendimento ELDORADO DO XIN-
GU S/A, CNPJ: 05.001.813/0001-10, notificado de acordo com o auto do 
Processo infracional Nº 10717/2021, no qual consta o auto de infração 
aUt-2-s/21-03-00259/GEflor, lavrado na sede desta secretaria, por 
desmatar 64,29 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preser-
vação, dentro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão 
ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, 
do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, 
Da/Do da Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 154599 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
EdsoN corrEa dE castro
ENd: faZENda laGoa das aNtas ii, s/N - ZoNa rUral
cEP:68.380-000 - sÃo fÉliX do XiNGU- Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) EDSON CORREA DE 
CASTRO, CPF: 376.225.281-53, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 6766/2021, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/21-02-00259/GEflor, lavrado na sede desta secretaria, por desma-
tar 5,17 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/do da 
Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 154602 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
EdsoN olivEira PadilHa
ENd: ftv a Nº 236 KM 164 - ZoNa rUral
cEP:68.165-000 -rUrÓPolis- Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) EDSON OLIVEIRA PA-
DILHA, CPF: 947.129-212-34, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 2818/2021, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/20-09-00523/GEflor, lavrado na sede desta secretaria, por desma-
tar 2,02 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/do da 
Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 154605 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
EdiMilsoN dos saNtos
ENd: rodovia Pa 256, KM 50, Estrada viciNal da 20 - ZoNa rUral.
cEP:68.630-000 -ParaGoMiNas- Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) EDIMILSON DOS SAN-
TOS, CPF:409.504.843-34, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 14073/2021, no qual consta o auto de infração aUt-



diário oficial Nº 34.913   133Quarta-feira, 30 DE MARÇO DE 2022

2-s/21-04-00393/GEflor, lavrado na sede desta secretaria, por desma-
tar 25,16 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/
Do da Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 154611 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
ENoQUE dias dos rEis
ENd: Br 230 KM 338 sUl a 3 KM
cEP:68.485-000 -PacaJá- Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) ENOQUE DIAS DOS 
REIS, CPF: 125.570.212-53, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 13105/2021, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/21-04-00279/GEflor, lavrado na sede desta secretaria, por desma-
tar 2,9246 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/
Do da Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 154615 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
EriQUE aNGElo dos saNtos
ENd: rod. fEdEral Br 316, KM 907, MarGEM EsQUErda
cEP:68.379-200 -altaMira- Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) ERIQUE ÂNGELO DOS 
SANTOS, CPF: 008.341.942-01 , notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 2730/2021, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/20-12-00360/GEflor, lavrado na sede desta secretaria, por desma-
tar 73,21 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/
Do da Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 154624 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
EMErsoN da costa silva
ENd: Br 163, KM 989, s/N, GB GorotE (faZ arUBa) - ZoNa rUral
cEP: 68.193-200 -Novo ProGrEsso- Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) EMERSON DA COSTA 
SILVA, CPF: 304.883.168-12 , notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 993/2021, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/20-12-00324/GEflor, lavrado na sede desta secretaria, por desma-
tar 52,126 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/
Do da Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 154626 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
ElaYNNY aNdrEssa cavalcaNtE dE MacEdo
ENd: Estrada viciNal MoNtEiro loBato, s/N - ZoNa rUral
cEP: 68.165-000 - rUrÓPolis- Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) ELAYNNY ANDRESSA CA-
VALCANTE DE MACEDO, CPF: 610.277.493-05, notificado de acordo com 
o auto do Processo infracional Nº 14666/2021, no qual consta o auto de 
infração aUt-2-s/21-04-00433/GEflor, lavrado na sede desta secretaria, 
por desmatar 50,75 hectares de vegetação nativa,objeto de especial pre-
servação, dentro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão 
ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, 
do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, 
Da/Do da Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.

o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 154628 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
EdiMilsoN fErrEira da silva
ENd: rUa dois 1030- cENtro
cEP: 68.543-000 - florEsta do araGUaia- Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) EDIMILSON FERREIRA 
DA SILVA, CPF: 535.529.462-68, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 7269/2021, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/21-02-00420/GEflor, lavrado na sede desta secretaria, por desma-
tar 127,35 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/
Do da Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 154630 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
EdisoN da coNcEiÇÃo
ENd: vc saNtaNa , 120 - ZoNa rUral
cEP: 68.365-000 - aNaPU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) EDISON DA CONCEIÇÃO 
REIS, CPF: 007.891.122-91, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 11578/2021, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/21-02-00477/GEflor, lavrado na sede desta secretaria, por desma-
tar 4,68hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/do da 
Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 154632 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
EGNaldo GadElHa dE soUZa
ENd:vc KM 300, 380, Md 2752953 - ZoNa rUral
cEP: 68.485-000 - PacaJá - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) EGNALDO GADELHA DE 
SOUZA, CPF: 004.687.843-22, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 1187/2021, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/21-01-00134/GEflor, lavrado na sede desta secretaria, por desma-
tar 21,34 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/
Do da Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 154633 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
rosaNa Marcia GoMEs
ENd: rEGiÃo do iriri - ZoNa rUral
cEP: 68.370-000 - altaMira - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) ROSANA MARCIA GO-
MEs, cPf: 041.213.056-47, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 4880/2021, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/21-02-00204/GEflor, lavrado na sede desta secretaria, por desma-
tar 297,99 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/
Do da Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
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NotiFicaÇÃo 154635 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
rosa lUZia dE soUZa silva
ENd: Md do rio XiNGU E Md do iGaraPE BoM JardiM s/N.
cEP: 68.380-000 - sÃo fÉliX do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) ROSA LUZIA DE SOUZA 
SILVA, CPF: 547.394.381-00, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 6647/2021, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/21-02-00365/GEflor, lavrado na sede desta secretaria, por desma-
tar 133,04 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/
Do da Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
nova notificação.
NotiFicaÇÃo 154636 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
raiMUNdo aMoriM dos saNtos
ENd: vc do adÃo do 350
cEP: 68.485-000 - PacaJá - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) RAIMUNDO AMORIM DOS 
SANTOS, CPF: 025.473.263-10, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 3827/2021, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/21-01-00336/GEflor, lavrado na sede desta secretaria, por desma-
tar 8,3237 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/
Do da Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

Protocolo: 778007

.

.

oUtras MatÉrias
.

acordo de cooPeraÇÃo N.º 004/2022
Processo adMiNistratiVo eLetrÔNico (Pae) 

Nº.: 2022/111747.
PartEs: secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade – sE-
Mas e coMUNitas: Parcerias para o desenvolvimento solidário.
ENdErEÇo da PartE: centro ruth cardoso, à rua Pamplona, nº 1005, 3º 
andar, Jardim Paulista, são Paulo/sP
oBJEto: conjugação de esforços e recursos para implementação do Proje-
to Juntos Pelo desenvolvimento sustentável, doravante denominado “Pro-
JETO”, com a finalidade de implementar soluções ambientais digitais, com 
foco no aprimoramento do processo de licenciamento ambiental do estado 
do Pará, conforme atividades, metodologias e cronograma descritos no 
anexo i - Plano de trabalho.
VIGÊNCIA: INICIO: 30/03/2022 │ TÉRMINO: 29/09/2023, prorrogável, 
consoante cláusula sétima.
valor: r$ 0,00 (inexistente).
data da assiNatUra: 28/03/2022.
assiNaNtEs: José Mauro de lima o’de almeida, pela sEMas; Patrícia Pe-
reira Loyola Kakazu, pela COMUNITAS.
coMissÃo GEstora da ParcEria: Eveline farias Uchôa (GaBsEc), Wen-
dell andrade de oliveira (dPc), pela sEMas; thiago sampaio Milani, pela 
comunitas, nos termos da lei.

Protocolo: 778069

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 178 de 28 de MarÇo de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Ulianópolis, Paragominas e São Miguel do Guamá-PA, de 04 a 
08/04/2022:

servidor objetivo
Gabriel almeida silva, matrícula  nº 5947771, ocu-

pante do cargo de Gerente
realizar cadastro de produtores na comunidade sapucaia em 

Ulianópolis. Acompanhamento técnico regular do Prosaf: visitas 
aos viveiros, saf’s e orientar sobre novos e antigos plantios e 
avaliar em conjunto com os parceiros a situação dos viveiros 

das comunidades: Boa Esperança e Bom Jesus em Ulianópolis e 
comunidade Nazaré em Paragominas. Na comunidade Urucuri-
teua em São Miguel onde o projeto Prosaf está na finalização de 

montagem do viveiro.

tatiana castro de assis, matrícula nº 5868408, ocu-
pante do cargo fEa/Engenheira agrônoma.

Weliton carlos ramalho, matrícula nº 5923530, 
ocupante do cargo de Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte de servidores em atividade 
institucional.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/338343 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Protocolo: 778084

oUtras MatÉrias
.

editaL N° 04/2022
Homologar o resultado final dos candidatos aprovados para contratação em 
caráter temporário, de acordo com o Edital 01/2022 – Pss/idEflor-Bio:
assistENtE adMiNistrativo – Belém
01 – Maria dE fatiMa ProENÇa dE avis
02 – GENilda dos saNtos PiMENtEl
aUXiliar oPEracioNal – Belém
01 – GErsoN dE saNtaNa MalcHEr
assistENtE adMiNistrativo – Marabá
01 – claUdEaNa NoroNHa da silva
assistENtE adMiNistrativo – Monte alegre
01 – daNiEllE GoNÇalvEs MartiNs dE olivEira
tÉcNico EM GEstÃo aMBiENtal – ENGENHEiro aGrÔNoMo – oriximiná
01 – aNa PaUla da crUZ Gato
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Protocolo: 778367

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

Portaria
.

Portaria Nº. 006/2022 – FisP BeLÉM/Pa, 28 de MarÇo de 2022
o diretor e ordenador de despesa do fundo de investimento de segurança 
Pública - fisP, designado através da Portaria Nº. 008/2022-ccG, de 
03.01.2022, publicada no doE nº 34.819 em 04.01.2022 e rEsolUÇÃo 
nº 001/2022-fisP, de 05.01.2022, publicada no doE nº 34.827 em 
12.01.2022, no uso de suas atribuições legais e,
coNsidEraNdo: o contrato nº 09/2021, atinente à tomada de Preços 
nº 06/2020-FISP, firmado entre o Fundo de Investimento de Segurança 
Pública - fisP e a Empresa orBis ENGENHaria ltda., para execução de 
obra de reforma do Prédio do 21º GBM.
coNsidEraNdo: a previsão legal contida no art, 67, § 1º e 2º da lei 
nº 8.666/93, o teor do decreto Estadual nº 870/2013 e, ainda a Portaria 
conjunta nº 658/2014-sEad/aGE, disponível na homepage da aGE e que 
versa acerca do Manual de Gestão e fiscalização de contratos;
coNsidEraNdo: os termos da Portaria Nº 029/2021-fisP 
de 01.06.2021, que NoMEia coMissÃo de fiscaliZaÇÃo para 
acompanhamento do coNtrato acima referenciado;
rEsolvE:  dEsiGNar o servidor 2º tEN QoBM - raiMUNdo fEliPE tava-
rEs MaciEl - Mf: 5932626 e cPf: 019.638.182-70 (conforme of. 100/2022-
dal de 03.03.2022 e PaE 2022/256905), em sUBstitUiÇÃo ao caP QoaBM 
- Marcio MartiNs da silva, para atuar como PrEsidENtE, permanecendo 
os demais nominados nomeados como MEMBros da mencionada comissão, 
visando ao efetivo cumprimento das disposições contratuais de interesse do 
corPo dE BoMBEiros Militar do Estado do Pará - cBMPa;
Art. 2º - Requerer aos fiscais que encaminhem a(s) Nota(s) Fiscal(is) ou 
fatura(s) devidamente atestada(s), acompanhada(s) dos comprovantes de 
realização da despesa conforme a natureza do bem fornecido ou do serviço 
prestado (Boletim de Medição, termo de recebimento de Material com o 
devido registro fotográfico dos bens, dentre outros), recibo e documentos 
de regularidade fiscal, trabalhista e de seguridade fiscal (FGTS e Previdên-
cia) da contratada, até o 5º (quinto) dia útil após a data de recebimento 
do documento fiscal, para fins de adoção das medidas para a liquidação 
e pagamento da despesa;
Art. 3º - Requerer aos fiscais, quando a contratada não estiver cumprindo 
as obrigações que lhe couberem, que encaminhem ao fisP, rElatÓrio cir-
cUNstaNciado, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, antes do 
término da vigência contratual, a fim de que sejam adotadas as medidas 
competentes, ressalvadas as atribuições ao art. 67, § 1º da lei nº 8.666/93.
art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
viNÍciUs PiNHEiro carvalHo - dPc
diretor e ordenador de despesa do fisP

Protocolo: 778112
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errata
.

errata da PUBLicaÇÃo da Portaria 
Nº 450/2022-ccc/GaB.saGa/seGUP.

Publicado no doE Nº 34.909, do dia 28/03/2022-Protocolo nº 776807.
onde se lê: tErMo dE aUtoriZaÇÃo dE coMPra Nº 001/2022-sEGUP/Pa.
Leia-se: tErMo dE aUtoriZaÇÃo dE coMPra Nº 003/2022-sEGUP/Pa.

Protocolo: 777975
errata da PUBLicaÇÃo do doe N° 34.905 de 24/03/2022 - 

ProtocoLo: 775734
onde lê-se: tatiaNE dtatiaNE rodriGUEs tolosa
Leia-se: tatiaNE da silva rodriGUEs tolosa

Protocolo: 778361

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 435/2022-saGa
oBJEtivo: a serviço da sEGUP.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): rEdENÇÃo/Pa
PErÍodo: 26 à 30.03.2022
QUaNtidadE dE diárias: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada
sErvidor(Es): tEN cEl PM odiNEY dE soUZa NoGUEira, Mf: 5630061
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Protocolo: 778335

.

.

oUtras MatÉrias
.

errata do ato PUBLicado eM doe Nº 34.865 PUBLicada 
eM 15.02.2022

oNde LÊ: ato dE iNstaUraÇÃo dE ProcEdiMENto saNcioNatÓrio Nº 01/2022
Leia-se: Portaria Nº 01/2022-Pas/sEGUP
PrEsidENtE: GEraldo MaGEla da silva falcÃo JÚNior

Protocolo: 778298
errata do ato PUBLicado eM doe Nº 34.865 PUBLicada 

eM 15.02.2022
oNde LÊ: ato dE iNstaUraÇÃo dE ProcEdiMENto saNcioNatÓrio Nº 02/2022
Leia-se: Portaria Nº 02/2022-Pas/sEGUP
PrEsidENtE: GEraldo MaGEla da silva falcÃo JÚNior

Protocolo: 778303

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0888/2022 – 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 Polo rio Maria, de 16 de março de 2022, que anexa o 
requerimento firmado pelo AL CFP PM JEAN CARLOS CASSIANO SANTA 
BriGida; considerando a Portaria Nº 143/2022 – dGEc, publicada 
no Boletim Geral nº 051, de 16 de março de 2022, a qual dEsliGoU a 
PEdido do cfP/PMPa/2022 a al cfP PM JEaN carlos cassiaNo saNta 
BriGida (PaE Nº 2022/313328);
rEsolvE:
art. 1º licENciar a PEdido da Polícia Militar do Pará, o al cfP PM JEaN 
carlos cassiaNo saNta BriGida (cPf Nº 017.667.992-80), pertencen-
te ao Polo rio Maria/Pa.
art. 2º EXclUir o al cfP PM JEaN carlos cassiaNo saNta BriGida, 
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, 29 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: 778126

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo do 3° terMo aditiVo ao coNtrato 
adMiNistratiVo Nº 859/2018 – ccc/PMPa

PUBlicaÇÃo No doE Nº 34.693, do dia 09/09/2021, Prot. Nº 701837
oNde se LÊ: cNPJ: 200.623.621/0001-21
Leia-se: cNPJ: 00.623.621/0001-21
ordENador: JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – cEl QoPM.

Protocolo: 777971

errata da Portaria Nº 87/21/di/dF, contida no doE nº 34.722 do 
dia 04/11/2021; onde Lê-se: servidores: sd PM anderson rodrigo da 
costa correa; cPf: 017.335.0912-59; valor: r$ 857,20 Leia-se: sd PM 
anderson rodrigo da costa correa; cPf: 017.335.092-59; valor: r$ 857,20. 
ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra.

Protocolo: 778036
errata da Portaria Nº 2526/21/di/dF, contida no doE nº 34.793 
do dia 13/12/2021; onde Lê-se: servidores: sGt PM Marcos roberto 
ribeiro dias; cPf: 947.822.452-20; valor: r$ 1.318,80. cB PM Marcos 
Henrique de Paula lopes; cPf: 012.872.462-57; valor: r$ 1.266,00. sd 
PM leandro Pantoja Pereira; cPf: 013.772.662-73; valor: r$ 1.266,00. 
Leia-se: sGt PM Marcos roberto ribeiro dias; cPf: 947.822.452-
20; valor: r$ 1.318,80. cB PM Marcos Henrique de Paula lopes; cPf: 
012.872.462-57; valor: r$ 1.266,00. cB PM robson farias de sousa; cPf; 
000.130.872-66; valor: r$ 1.266,00; sd PM leandro Pantoja Pereira; cPf: 
013.772.662-73; valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN 
aUGUsto BoUlHosa BEZErra.

Protocolo: 778318
errata da Portaria Nº 38/21/di/dF, contida no doE nº 34.749 
do dia 27/10/2021; onde Lê-se: Servidores: SGT PM Jefferson Sales 
correa; cPf: 425.266.392-04; valor: r$ 425.266.392-04. Leia-se: sGt 
PM Jefferson Sales Correa; CPF: 425.266.392-04; Valor: R$ 870,40. 
ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra.

Protocolo: 778359

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo nº 020/2022-ccc/PMPa; EXErcÍcio: 
2022; oBJEto: o presente contrato tem como objeto a aquisição de alvos 
e obreias para treinamento dos cursos de formação da PMPa; no valor to-
tal de r$ 28.852,94 (vinte e oito mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e 
noventa e quatro centavos); data da assinatura: 29/03/2022; viGÊNcia: 
29/03/2022 a 28/03/2023; a dEsPEsa coM EstE coNtrato ocorrE-
rá: Programa: 1502–segurança Publica; ação: Projeto/atividade:26/8833 
- formação inicial de agente de segurança pública; Natureza de despesa: 
3.3.90.30 - Material de consumo; Plano interno: 1050008833c; fonte do 
Recurso: 0101(Recurso Próprio); Empresa: GDD EDITORA GRAFICA LTDA; 
cNPJ:30.597.675/0001-20; ordENador: JosÉ dilsoN MElo dE soUZa 
JÚNior – cEl QoPM rG 18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 778364
coNtrato adMiNistratiVo nº 019/2022-ccc/PMPa; EXErcÍ-
cio: 2022; oBJEto: o presente contrato tem como objeto a aquisição 
de alvos e obreias para treinamento dos cursos de formação da PMPa; 
no valor total de r$ 124.410,00 (cento e vinte e quatro mil, quatrocentos 
e dez reais); data da assinatura: 29/03/2022; viGÊNcia: 29/03/2022 a 
28/03/2023; a dEsPEsa coM EstE coNtrato ocorrErá: Programa: 
1502–segurança Publica; ação: Projeto/atividade:26/8833 - formação 
inicial de agente de segurança pública; Natureza de despesa: 3.3.90.30 
- Material de consumo; Plano interno: 1050008833c; fonte do recurso: 
0101(Recurso Próprio); Empresa: MNX COMERCIAL DE PAPEIS EIRELI; 
cNPJ:13.410.297/0001-05; ordENador: JosÉ dilsoN MElo dE soUZa 
JÚNior – cEl QoPM rG 18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 778354
coNtrato adMiNistratiVo nº 021/2022-ccc/PMPa; EXErcÍcio: 
2022; oBJEto: o presente contrato tem como objeto a aquisição de alvos 
e obreias para treinamento dos cursos de formação da PMPa; no valor total 
de r$ 4.396,49 (quatro mil, trezentos e noventa e seis reais e quarenta e 
nove centavos); data da assinatura: 29/03/2022; viGÊNcia: 29/03/2022 
a 28/03/2023; a dEsPEsa coM EstE coNtrato ocorrErá: Programa: 
1502–segurança Publica; ação: Projeto/atividade:26/8833 - formação inicial 
de agente de segurança pública; Natureza de despesa: 3.3.90.30 - Mate-
rial de consumo; Plano interno: 1050008833c; fonte do recurso: 0101(re-
curso Próprio); Empresa: ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA; 
cNPJ:34.021.009/0001-09; ordENador: JosÉ dilsoN MElo dE soUZa 
JÚNior – cEl QoPM rG 18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 778370

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 011/2022/cPL/PMPa

Pae Nº 2022/ 175785
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 os contratados:

PoLo BeLÉM

disciPLiNa doceNte cPF VaLor totaL
dirEito PENal E ProcEssU-
al aPlicado ao sErviÇo PM

cristofEr claY NasciMENto dE 
carvalHo 645.488.212-87 r$ 2.100,00

iNtrodUÇÃo ao Uso da 
arMa dE foG MaUro atHaYdE riBEiro 009.484.052-01 r$ 3.500,00

arMaMENto E tiro Policial MaUro atHaYdE riBEiro  009.484.052-01 r$ 5.600,00
lEGislaÇÃo Básica iNsti-

tUcioNal BrUNo fErrEira MaZZE 083.383.254-90 r$ 4.200,00

dirEito coNstitUcioNal WalEria Maria araUJo dE alBUQUEr-
QUE caMPos 619.240.162-49 r$ 2.100,00

dirEitos HUMaNos allaN sUllivaN dias soUZa 658.729.082-53 r$ 1.540,00
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lEGislaÇÃo Básica iNsti-
tUcioNal JosÉ das GraÇas PErEs MoNtEiro 623.219.062-00 r$ 3.600,00

corrEsPoNdÊNcia Policial 
Militar KEllY aNdrEsa lEitE soUZa 782.709.352-20 r$ 1.800,00

cHEfia E lidEraNÇa EltoN roBErto sarMENto dE 
olivEira 769.163.082-49 r$ 2.100,00

atENdiMENto PrÉ-Hos-
Pitalar MarcElo fraNco dE araÚJo 827.911.982-53 r$ 3.600,00

dirEito coNstitUcioNal larissa GEMaQUE dE aZEvEdo  530.916.552-53 r$ 2.100,00
total r$ 24.400,00

valor total coM PatroNal r$ 29.280,00

do oBJEto: contratação de docentes para ministrarem aulas no cUrso 
dE forMaÇÃo dE PraÇas - cfP 2022 (Polo Belém).
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$ 29.280,00 (vinte e nove mil duzentos e oitenta reais).
rEcUrsos orÇaMENtários: Programa: 1502 - segurança Pública; ação 
26/8833 – formação inicial de agentes de segurança Pública; Natureza 
da despesa: 3.3.90.36.00 – outros serviços de terceiros - Pessoa físi-
ca/ 3.3.90.47.00 - obrigações tributárias e contributivas; Plano interno: 
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: 29 de março de 2022
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNtE-GEral da PMPa

Protocolo: 778224

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
Processo Pae Nº 2022/ 175785
O Comandante-Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade 
de licitação nº 011/2022/cPl/PMPa visando à contratação de docentes 
para ministrarem aulas no cUrso dE forMaÇÃo dE PraÇas - cfP 2022 
(Polo Belém).
valor: r$ 29.280,00 (vinte e nove mil duzentos e oitenta).
Belém - Pa, 29 de março de 2022.
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNtE-GEral da PMPa

Protocolo: 778227

.

.

editaL de coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo de 
serVidor

.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa 

sociaL
PoLÍcia MiLitar do ParÁ

dePartaMeNto GeraL de PessoaL
seÇÃo tÉcNica

sUBseÇÃo de seLeÇÃo, MoBiLiZaÇÃo, recadastraMeNto e 
PessoaL ciViL

coNVocaÇÃo Para adMissÃo, MatrÍcULa e 
iNcorPoraÇÃo, reFereNte

ao editaL Nº 01/ cFP/PMPa/2020
editaL Nº 049/ssMrPc/2022 – cFP/PMPa, de 29 de MarÇo 

de 2022
o GovErNo do Estado do Pará, por meio da Polícia Militar do Pará - 
PMPa, representada por seu comandante geral, JosÉ dilsoN MElo dE 
soUZa JÚNior – cEl QoPM, torna pública a coNvocaÇÃo do candidato 
abaixo relacionado, aprovado no cfP/PMPa/2020, para a entrega dos do-
cumentos referentes à habilitação para a admissão ao curso de formação 
de Praças da Polícia Militar do Pará CFP/PMPA/2020, para fins de cumpri-
mento da decisão judicial, no dia e horário previsto neste edital.
1- faBricio aUGUsto dos saNtos, (sUB JUdicE), ação ordinária, pro-
cesso nº 0820703-53.2022.8.14.0301.
1. da coNVocaÇÃo Para eNtreGa dos docUMeNtos 
reFereNtes À HaBiLitaÇÃo:
1.1. o candidato convocado deverá se apresentar, no dia 01 de abril de 
2022, às 09h00min, no departamento Geral de Pessoal da Polícia Militar 
do Pará, na subseção de seleção, Mobilização, recadastramento e Pessoal 
civil (ssMrPc), localizada na rodovia augusto Montenegro KM 09, nº 8401 
– bairro Parque Guajará, no complexo do comando Geral da PMPa, nesta 
cidade de Belém, Estado do Pará.
1.2. caso o candidato deixe de apresentar os documentos previstos no 
subitem 2.1 deste edital será considerado inabilitado para fins de matrícula 
e incorporação e, em consequência, perderá o direito à vaga de acordo 
com o contido no subitem 19.3 do edital nº 01/PMPa, de 12 de novembro 
de 2020.

2. da HaBiLitaÇÃo
2.1 o candidato convocado deverá comparecer no dia, hora e local, utilizando 
obrigatoriamente máscara juntamente com o cartão de imunização contra a 
covid-19, para apresentar e entregar os documentos abaixo relacionados:
a) certidão de nascimento e/ou casamento;
b) documento de identidade;
c) título de eleitor e comprovante(s) de votação na última eleição ou jus-
tificativa eleitoral;
d) comprovante de regularidade de situação militar (somente para candi-
datos do sexo masculino), Certificado de Alistamento Militar, Certificado de 
dispensa de incorporação ou documento equivalente;
e) certificado ou declaração de conclusão do ensino médio, com o respec-
tivo histórico escolar;
f) cadastro de Pessoa física (cPf);
g) cartão do Pis (se o candidato for funcionário da iniciativa privada e outros);
h) cartão do PasEP (se o candidato for funcionário público – civil ou militar);
i) 03 (três) fotos 3X4 recentes, iguais, descobertas e coloridas;
j) comprovante de residência;
k) firmar declaração de não estar cumprindo sanção em nenhum órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo;
l) firmar declaração se mantém ou não vínculo funcional com outro órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo;
m) carteira de Nacional de Habilitação – categoria tipo “B”; e
n) comprovante de imunização contra a covid-19.
2.2. ressalvados os documentos citados nas alíneas ‘d’ e ‘i’ que deverão ser 
entregues em original, os demais documentos deverão ser entregues em 01 
(uma) cópia simples, todas acondicionadas em pasta de papelão ou de plásti-
co com elástico, devendo o candidato apresentar os documentos originais na 
ocasião da entrega e os documentos em versão digital, deverão ser apresen-
tados na forma impressa para fins de autenticação pela Corporação.
2.3. caso o candidato não compareça e/ou não apresente os documentos 
constantes no subitem 2.1 deste edital no dia, hora e local estabeleci-
dos, será considerado inabilitado para fins de matrícula e incorporação no 
cfP/2020 e, consequentemente, perderá o direito à vaga, em conformi-
dade com o artigo 2º, inciso vi, da lei 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, 
alterada pela lei nº 8.342, de 14 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o 
ingresso na Policia Militar do Pará e dá outras providências.
3. o presente edital entra em vigor na data de sua publicação.
MarcElo roNald BotElHo dE soUZa – cEl QoPM
cHEfE do Estado Maior GEral da PMPa
rEsPoNdENdo PElo coMaNdo GEral da PMPa

Protocolo: 778064

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de adesÃo a ata “caroNa” 
Nº 001/2022 – cPL/FasPMPa

o diretor do fundo de assistência social da Polícia Militar do Pará - fasPM, 
no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e considerando os 
termos do Processo nº 0006/2022 – cPl-fasPMPa, realizado por adesão a 
ata de registro de Preço nº 013/2021-cPl/tJrr ao Pregão Eletrônico srP 
nº 007/2021, oriUNda do tribunal de Justiça do Estado de roraima, cujo 
o objetivo destina-se a Prestação de serviços continuados de desenvolvi-
mento e sustentação de software, baseado nas práticas e princípios das 
“metodologia ágeis” sob demanda, dimensionados em Ust e demais espe-
cificações, ao Item 01 da referida Ata, para ampliação das atividades deste 
fundo de assistência social, de acordo com as especificações contidas no 
termo de referência. convencimento o Parecer Jurídico Nº 032/2022 e do 
controle interno, através do Mem. nº 006/2022 – ci/fasPM, juntado aos 
autos do Processo nº 006/2022 – cPl/fasPM rEsolvE:
1 – HoMoloGar a adesão a ata “caroNa” nº 001/2022 – cPl/fasPM, 
oriundo da ata de registro de Preços srP nº 013/2022 – tribunal de Jus-
tiça do Estado de roraima, em favor das empresas EQUiliBriUM WEB 
ltda - cNPJ: 07.178.322/0001-74, vencedora do Pregão Eletrônico srP nº 
007/2021 – cPl-tJrr, no valor global de r$ 2.883.375,00 (dois Milhões, 
oitocentos e oitenta e três mil e trezentos e setenta e cinco reais ).
2 - deverá ser providenciado instrumento contratual, com base na minuta 
constante dos autos e, posteriormente, a assinatura das partes para o 
fornecimento do objeto.
3 - Determino a Publicação deste Termo de Homologação em Diário oficial 
do Estado, no prazo previsto em lei.
Belém/Pa, 29 de março de 2021.
MoisÉs costa da coNcEiÇÃo - cEl QoPM rG 18338

Protocolo: 778086
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 074/diÁria/cedec de 29 de MarÇo de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria N° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: caP QoBM carlos raNGEl valois 
da silva, sGt QBM adriaNo dE aviZ BarBosa, sGt QBM JosiNaldo 
PiNHEiro riBEiro, cB QBM MarÍlia lEÃo da costa PaNtoJa, cB QBM 
adriaNo soUZa da rocHa, cB QBM JorGE sÓstENEs dos saNtos 
fErrEira E cB QBM alEXaNdrE das NEvEs aNsElMo, 15 (quinze) di-
árias de alimentação e 14 (quatorze) diárias de Pousada, perfazendo um 
valor total de r$ 26.541,67 (viNtE E sEis  Mil, QUiNHENtos E QUa-
rENta E UM rEais E sEssENta E sEtE cENtavos), por terem seguido 
viagem de Belém-PA para os municípios de Itaituba, Aveiro, Trairão, Ruró-
polis, Jacareacanga, Placas e Novo Progresso-Pa, na região de integração 
do Tapajós e com diárias do grupo B, no período de 17 de março a 10 de 
abril de 2022, a serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aviZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 778223
Portaria Nº 077/diÁria/cedec de 28 de MarÇo de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria N° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: tEN QoBM saMUEl JoNatHa araÚJo 
da Mota, cB QBM roBErto BarBosa da silva e cB QBM HoNori-
co soarEs BitENcoUrt JUNior, 02 (duas) diárias de alimentação para 
cada, perfazendo um valor total de r$ 788,62 (sEtEcENtos E oitENta E 
oito rEais E sEssENta E dois cENtavos), por terem seguido viagem 
de altamira-Pa para o município de anapu/Pa, na região de integração 
do Xingu e com diária do grupo B, nos dias 15 e 16 de março de 2022, a 
serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aviZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 778344
Portaria Nº 076/diÁria/cedec de 28 de MarÇo de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria N° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: cB QBM roBErto BarBosa da silva e 
sd QBM MicHaEl rodriGo olivEira da crUZ, 02 (duas) diárias de ali-
mentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 506,40 (QUiNHEN-
tos E sEis rEais E QUarENta cENtavos), por terem seguido viagem de 
altamira-Pa para o município de Medicilândia/PA, na Região de Integração 
do Xingu e com diária do grupo B, nos dias 18 e 19 de março de 2022, a 
serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aviZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 778340

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
Processo Nº. 2021/1443402
PreGÃo Nº. 09/2022
a delegada aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGalo, de acordo com 
os Poderes delegados pelo delegado Geral da Polícia civil, del. Walter re-
sende de almeida, na Portaria Nº. 182/2020- dG/Pc-Pa, de 28 de outu-
bro de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, nº. 34.394, de 

04 de novembro de 2020, considerando o resultado das propostas finan-
ceiras do pregão nº. 09/2022, cujo objeto é a aQUisiÇÃo dE MatEriais 
dE EXPEdiENtE E ProtEÇÃo e tudo mais que consta do referido processo, 
resolve HOMOLOGAR o certame, nos termos e para os fins e efeitos do art. 
9º, inciso v, do decreto Estadual nº. 534, de 04 de fevereiro de 2020, as 
empresas abaixo especificadas:
itENs: 07, 27, 35, 38, 62
aPolo coMErcial ltda
cNPJ: 02.597.637/0001-90
End.: Av. Almirante Wandenkolk, 270B
cEP: 66055-030 / tel.: (91) 3223-2623 / E-mail: apolo.comltda@gmail.com
item 07:
valor Unitário: r$ 16,49 (dezesseis reais e quarenta e nove centavos)
valor Global: r$ 4.947,00 (quatro mil, novecentos e quarenta e sete reais)
item 27:
valor Unitário: r$ 1,61 (um real e sessenta e um centavos)
valor Global: r$ 1.771,00 (um mil, setecentos e setenta e um reais)
item 35:
valor Unitário: r$ 15,99 (quinze reais e noventa e nove centavos)
valor Global: r$ 16.469,70 
(dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta centavos)
item 38:
valor Unitário: r$ 2,04 (dois reais e quatro centavos)
valor Global: r$ 6.120,00 (seis mil, cento e vinte reais)
item 62:
valor Unitário: r$ 80,32 (oitenta reais e trinta e dois centavos)
valor Global: r$ 8.835,20 
(oito mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos)
total do fornecedor: r$ 38.142,90 (trinta e oito mil, cento e quarenta e 
dois reais e noventa centavos)
itENs: 01, 02, 04, 08, 11, 13, 19, 20, 21, 24, 28, 29, 30, 32, 37, 41, 43, 
44, 53, 56, 67, 68, 77, 90, 92 e 99
rBMf coMÉrcio atacadista dE ProdUtos aliMENtÍcios E sErviÇos EirEli
cNPJ: 06.916.722/0001-77
End.: Passagem são Pedro, 68, atalaia, ananindeua-Pa
cEP 67013-490 / tel. (91) 9.8739-0416 / 
E-mail: comercial_novavida@hotmail.com
item 01:
valor Unitário: r$ 144,09 (cento e quarenta e quatro reais e nove centavos)
valor Global: r$ 4.322,70 
(quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta centavos)
item 02:
valor Unitário: r$ 2,46 (dois reais e quarenta e seis centavos)
valor Global: r$ 516,60 (quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos)
item 04:
valor Unitário: r$ 3,25 (três reais e vinte e cinco centavos)
valor Global: r$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais)
item 08:
valor Unitário: r$ 7,74 (sete reais e setenta e quatro centavos)
valor Global: r$ 2.322,00 (dois mil, trezentos e vinte e dois reais)
item 11:
valor Unitário: r$ 3,24 (três reais e vinte e quatro centavos)
valor Global: r$ 133.249,00 
(cento e trinta e três mil, duzentos e quarenta e nove reais)
item 13:
valor Unitário: r$ 13,07 (treze reais e sete centavos)
valor Global: r$ 130,70 (cento e trinta reais e setenta centavos)
item 19:
valor Unitário: r$ 2,23 (dois reais e vinte e três centavos)
valor Global: r$ 557,50 
(quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)
item 20:
valor Unitário: r$ 3,19 (três reais e dezenove centavos)
valor Global: r$ 957,00 (novecentos e cinquenta e sete reais)
item 21:
valor Unitário: r$ 3,10 (três reais e dez centavos)
valor Global: r$ 930,00 (novecentos e trinta reais)
item 24:
valor Unitário: r$ 0,20 (vinte centavos)
valor Global: r$ 280,00 (duzentos e oitenta reais)
item 28:
valor Unitário: r$ 1,64 (um real e sessenta e quatro centavos)
valor Global: r$ 5.084,00 (cinco mil e oitenta e quatro reais)
item 29:
valor Unitário: r$ 1,51 (um real e cinquenta e um centavos)
valor Global: r$ 4.605,50 
(quatro mil, seiscentos e cinco reais e cinquenta centavos)
item 30:
valor Unitário: r$ 1,60 (um real e sessenta centavos)
valor Global: r$ 4.080,00 (quatro mil e oitenta reais)
item 32:
valor Unitário: r$ 1,91 (um real e noventa e um centavos)
valor Global: r$ 783,10 (setecentos e oitenta e três reais e dez centavos)
item 37:
valor Unitário: r$ 1,26 (um real e vinte e seis centavos)
valor Global: r$ 157,50 (cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)
item 41:
valor Unitário: r$ 0,25 (vinte e cinco centavos)
valor Global: r$ 1.500,00 (um mil, quinhentos reais)
item 43:
valor Unitário: r$ 0,29 (vinte e nove centavos)
valor Global: r$ 58,00 (cinquenta e oito reais)
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item 44:
valor Unitário: r$ 0,92 (zero real e noventa e dois centavos)
valor Global: r$ 198,72 (cento e noventa e oito reais e setenta e dois centavos)
item 53:
valor Unitário: r$ 0,92 (noventa e dois centavos)
valor Global: r$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais)
item 56:
valor Unitário: r$ 133,33 (cento e trinta e três reais e trinta e três centavos)
valor Global: r$ 1.333,30 (um mil, trezentos e trinta e três reais e trinta centavos)
item 67:
valor Unitário: r$ 2,24 (dois reais e vinte e quatro centavos)
valor Global: r$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais)
item 68:
valor Unitário: r$ 7,36 (sete reais e trinta e seis centavos)
valor Global: r$ 1.987,20 
(um mil, novecentos e oitenta e sete reais e vinte centavos)
item 77:
valor Unitário: r$ 1,72 (um real e setenta e dois centavos)
valor Global: r$ 963,20 (novecentos e sessenta e três reais e vinte centavos)
item 90:
valor Unitário: r$ 1,35 (um real e trinta e cinco centavos)
valor Global: r$ 7.425,00 (sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais)
item 92:
valor Unitário: r$ 2,10 (dois reais e dez centavos)
valor Global: r$ 441,00 (quatrocentos e quarenta e um reais)
item 99:
valor Unitário: r$ 8,32 (oito reais e trinta e dois centavos)
valor Global: r$ 14.976,00 (quatorze mil, novecentos e setenta e seis reais)
total do fornecedor: r$ 187.979,02 (cento e oitenta e sete mil, novecen-
tos e setenta e nove reais e dois centavos)
itENs: 39, 42, 51, 91, 93, 94, 95, 96, 97 e 106.
f f dE alENcar EirEli
cNPJ: 09.165.782/0001-93
End.: tv. We 43, cidade Nova viii, nº 182, Bairro cidade Nova, ananindeua
cEP: 67.133-260 / tel.: (91) 3207-3967 / E-mail: estrela.dalva01@hotmail.com
item 39:
valor Unitário: r$ 0,36 (trinta e seis centavos)
valor Global: r$ 5.760,00 (cinco mil, setecentos e sessenta reais)
item 42:
valor Unitário: r$ 0,15 (quinze centavos)
valor Global: r$ 30,00 (trinta reais)
item 51:
valor Unitário: r$ 6,19 (seis reais e dezenove centavos)
valor Global: r$ 2.785,50 
(dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos)
item 91:
valor Unitário: r$ 166,31 (cento e sessenta e seis reais e trinta e um centavos)
valor Global: r$ 9.978,60 
(nove mil, novecentos e setenta e oito reais e sessenta centavos)
item 93:
valor Unitário: r$ 1,52 (um real e cinquenta e dois centavos)
valor Global: r$ 319,20 (trezentos e dezenove reais e vinte centavos)
item 94:
valor Unitário: r$ 1,52 (um real e cinquenta e dois centavos)
valor Global: r$ 319,20 (trezentos e dezenove reais e vinte centavos)
item 95:
valor Unitário: r$ 1,68 (um real e sessenta e oito centavos)
valor Global: r$ 353,90 (trezentos e cinquenta e três reais e noventa centavos)
item 96:
valor Unitário: r$ 13,97 (treze reais e noventa e sete centavos)
valor Global: r$ 1.536,70 
(um mil, quinhentos e trinta e seis reais e setenta centavos)
item 97:
valor Unitário: r$ 15,77 (quinze reais e setenta e sete centavos)
valor Global: r$ 3.154,00 (três mil, cento e cinquenta e quatro reais)
item 106:
valor Unitário: r$ 3,12 (três reais e doze centavos)
valor Global: r$ 998,40 
(novecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos)
total do fornecedor: r$ 25.235,50 (vinte e cinco mil, duzentos e trinta e 
cinco reais e cinquenta centavos)
itENs: 03, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 26, 31, 33, 34, 36, 50, 52, 59, 60, 
63, 64, 65, 66, 69, 76, 78, 82, 84, 87, 88, 89, 100, 101 e 107
vs dElGado coMÉrcio dE artiGos dE EscritÓrio EirEli
cNPJ: 12.665.218/0001-44
End.: rod. Br 316 KM 03, rua do fio nº 22 – Guanabara
CEP 67.010-550 / Tel. (91) 3032-7894 / E-mail: vs.licitacao@yahoo.com
item 03:
valor Unitário: r$ 3,57 (três reais e cinquenta e sete centavos)
valor Global: r$ 749,70 
(setecentos e quarenta e nove reais e setenta centavos)
item 14:
valor Unitário: r$ 0,44 (quarenta e quatro centavos)
valor Global: r$ 3.124,00 (três mil, cem e vinte e quatro reais)
item 15:
valor Unitário: r$ 0,44 (quarenta e quatro centavos)
valor Global: r$ 1.804,00 (um mil, oitocentos e quatro reais)
item 16:
valor Unitário: r$ 0,43 (quarenta e três centavos)
valor Global: r$ 881,50 (oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos)
item 17:
valor Unitário: r$ 1,70 (um real e setenta centavos)

valor Global: r$ 1.105,00 (um mil, cento e cinco reais)
item 18:
valor Unitário: r$ 1,97 (um real e noventa e sete centavos)
valor Global: r$ 886,50 (oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos)
item 22:
valor Unitário: r$ 3,21 (três reais e vinte e um centavos)
valor Global: r$ 353,10 (trezentos e cinquenta e três reais e dez centavos)
item 25:
valor Unitário: r$ 0,74 (setenta e quatro centavos)
valor Global: r$ 74,00 (setenta e quatro reais)
item 26:
valor Unitário: r$ 2,00 (dois reais)
valor Global: r$ 4.000,00 (quatro mil reais)
item 31:
valor Unitário: r$ 2,74 (dois reais e setenta e quatro centavos)
valor Global: r$ 685,00 (seiscentos e oitenta e cinco reais)
item 33:
valor Unitário: r$ 1,65 
(um mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)
valor Global: r$ 726,00 (setecentos e vinte e seis reais)
item 34:
valor Unitário: r$ 3,91 
(um mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)
valor Global: r$ 11.847,30 (três mil e oitocentos reais)
item 36:
valor Unitário: r$ 2,66 (dois reais e sessenta e seis centavos)
valor Global: r$ 8.059,80 
(oito mil e cinquenta e nove reais e oitenta centavos)
item 50:
valor Unitário: r$ 1,70 (um real e setenta centavos)
valor Global: r$ 901,00 (novecentos e um reais)
item 52:
valor Unitário: r$ 0,63 (sessenta e três centavos)
valor Global: r$ 472,50 
(quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos)
item 59:
valor Unitário: r$ 9,59 (nove reais e cinquenta e nove centavos)
valor Global: r$ 7.863,80 
(sete mil, oitocentos e sessenta e três reais e oitenta centavos)
item 60:
valor Unitário: r$ 2,64 (dois reais e sessenta e quatro centavos)
valor Global: r$ 528,00 (quinhentos e vinte e oito reais)
item 63:
valor Unitário: r$ 0,25 (vinte e cinco centavos)
valor Global: r$ 105,00 (cento e cinco reais)
item 64:
valor Unitário: r$ 3,05 (três reais e cinco centavos)
valor Global: r$ 183,00 (cento e oitenta e três reais)
item 65:
valor Unitário: r$ 3,00 (três reais)
valor Global: r$ 240,00 (duzentos e quarenta reais)
item 66:
valor Unitário: r$ 2,92 (dois reais e noventa e dois centavos)
valor Global: r$ 233,60 (duzentos e trinta e três reais e sessenta centavos)
item 69:
valor Unitário: r$ 16,00 (dezesseis reais)
valor Global: r$ 3.200,00 (três mil, duzentos reais)
item 76:
valor Unitário: r$ 1,72 (um real e setenta e dois centavos)
valor Global: r$ 963,20 (novecentos e sessenta e três reais e vinte centavos)
item 78:
valor Unitário: r$ 1,72 (um real e setenta e dois centavos)
valor Global: r$ 481,60 
(quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos)
item 82:
valor Unitário: r$ 17,98 (um mil, duzentos e sessenta e seis reais e ses-
senta e seis centavos)
valor Global: r$ 8.990,00 (três mil e oitocentos reais)
item 84:
valor Unitário: r$ 27,26 (vinte e sete reais e vinte e seis centavos)
valor Global: r$ 2.998,60 
(dois mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta centavos)
item 87:
valor Unitário: r$ 1,41 (um real e quarenta e um centavos)
valor Global: r$ 1.833,00 (um mil, oitocentos e trinta e três reais)
item 88:
valor Unitário: r$ 2,63 (dois reais e sessenta e três centavos)
valor Global: r$ 3.419,00 (três mil, quatrocentos e dezenove reais)
item 89:
valor Unitário: r$ 2,96 (dois reais e noventa e seis centavos)
valor Global: r$ 888,00 (oitocentos e oitenta e oito reais)
item 100:
valor Unitário: r$ 0,80 (oitenta centavos)
valor Global: r$ 200,00 (duzentos reais)
item 101:
valor Unitário: r$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos)
valor Global: r$ 500,00 (quinhentos reais)
item 107:
valor Unitário: r$ 4,56 (quatro reais e cinquenta e seis centavos)
valor Global: r$ 136,80 (cento e trinta e seis reais e oitenta centavos)
total do fornecedor: r$ 68.433,00 
(sessenta e oito mil, quatrocentos e trinta e três reais)
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itENs: 55 e 81
EliaNdro JosÉ MacHado coMÉrcio E sErviÇos
cNPJ: 13.395.341/0001-55
End.: rua cel. fco. schimidt, nº 2463 – Jardim alvorada – sertãozinho/sP
cEP: 14.166-030 / tel.: (16) 3041-1553 / E-mail: comercial@ejmmedservice.com
item 55:
valor Unitário: r$ 14,91 (quatorze reais e noventa e um centavos)
valor Global: r$ 6.709,50 
(seis mil, setecentos e nove reais e cinquenta centavos)
item 81:
valor Unitário: r$ 4,44 (quatro reais e quarenta e quatro centavos)
valor Global: r$ 444,00 (quatrocentos e quarenta e quatro reais)
total do fornecedor: r$ 7.153,50 
(sete mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)
itEM: 102
lEÃo aZUl sUPriMENtos iNdUstriais ltda
cNPJ: 17.496.898/0001-33
End.: rua santo antônio, nº192
cEP: 68458-051 / tel.: (94) 3778-8469 / 
E-mail: diegomousinho33@gmail.com
item 102:
valor Unitário: r$ 797,63 
(setecentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos)
valor Global: r$ 11.964,45 (onze mil, novecentos e sessenta e quatro reais 
e quarenta e cinco centavos)
total do fornecedor: r$ 11.964,45 (onze mil, novecentos e sessenta e 
quatro reais e quarenta e cinco centavos)
itENs: 05, 09, 10, 12, 40, 45, 46, 47, 49, 70, 71, 79, 80, 83, 86 e 105
PaPEl E cia ProdUtos dE PaPElarias EirEli
cNPJ: 19.518.277/0001-39
End.: av. duque de caxias, 1197
cEP 66093029 / tel. (91) 3216-0106 /
item 05:
valor Unitário: r$ 0,22 (vinte e dois centavos)
valor Global: r$ 68,20 (sessenta e oito reais e vinte centavos)
item 09:
valor Unitário: r$ 8,94 
(um mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)
valor Global: r$ 1.796,94 
(um mil, setecentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos)
item 10:
valor Unitário: r$ 0,39 (trinta e nove centavos)
valor Global: r$ 7,80 (sete reais e oitenta centavos)
item 12:
valor Unitário: r$ 40,60 (quarenta reais e sessenta centavos)
valor Global: r$ 8.526,00 (oito mil, quinhentos e vinte e seis reais)
item 40:
valor Unitário: r$ 0,22 (vinte e dois centavos)
valor Global: r$ 1.210,00 (um mil, duzentos e dez reais)
item 45:
valor Unitário: r$ 1,05 (um real e cinco centavos)
valor Global: r$ 115,50 (cento e quinze reais e cinquenta centavos)
item 46:
valor Unitário: r$ 0,95 (noventa e cinco centavos)
valor Global: r$ 104,50 (cento e quatro reais e cinquenta centavos)
item 47:
valor Unitário: r$ 4,54 (quatro reais e cinquenta e quatro centavos)
valor Global: r$ 499,40 
(quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos)
item 49:
valor Unitário: r$ 11,86 (onze reais e oitenta e seis centavos)
valor Global: r$ 593,00 (quinhentos e noventa e três reais)
item 70:
valor Unitário: r$ 5,00 (cinco reais)
valor Global: r$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais)
item 71:
valor Unitário: r$ 3,40 (três reais e quarenta centavos)
valor Global: r$ 1.020,00 (um mil e vinte reais)
item 79:
valor Unitário: r$ 1,40 (um real e quarenta centavos)
valor Global: r$ 140,00 (cento e quarenta reais)
item 80:
valor Unitário: r$ 2,40 (dois reais e quarenta centavos)
valor Global: r$ 120,00 (cento e vinte reais)
item 83:
valor Unitário: r$ 1,81 (um real e oitenta e um centavos)
valor Global: r$ 199,10 (cento e noventa e nove reais e dez centavos)
item 86:
valor Unitário: r$ 22,12 (vinte e dois reais e doze centavos)
valor Global: r$ 221,20 (duzentos e vinte e um reais e vinte centavos)
item 105:
valor Unitário: r$ 4,25 (quatro reais e vinte e cinco centavos)
valor Global: r$ 935,00 (novecentos e trinta e cinco reais)
total do fornecedor: r$ 17.306,64 
(dezessete mil, trezentos e seis reais e sessenta e quatro centavos)
itEM: 85
GraficPaPEr coMÉrcio E sErviÇos EirEli
cNPJ: 27.327.858/0001-11
End.: siBs Qd 03 conj. c, lote 14, núcleo Bandeirante. Brasília-df
cEP 71.736-303 / tel. (061) 995397220 / E-mail: grafcpaper@gmail.com
item 85:
valor Unitário: r$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais)

valor Global: r$ 37.740,00 (trinta e sete mil, setecentos e quarenta reais)
total do fornecedor: r$ 37.740,00 
(trinta e sete mil, setecentos e quarenta reais)
itEM: 72
siEG NEGÓcios ltda
cNPJ: 28.341.370/0001-01
End.: av. Nicomendes alves dos santos, 3600 sl 327 – Gávea Business
cEP 38411-106 / tel. (34) 3235-6754 / E-mail: contato@siegnegocios.com.br
item 72:
valor Unitário: r$ 36,35 (trinta e seis reais e trinta e cinco centavos)
valor Global: r$ 727,00 (setecentos e vinte e sete reais)
total do fornecedor: r$ 727,00 (setecentos e vinte e sete reais)
itENs: 06, 57, 58 e 108
saP distriBUidora E solUÇÕEs dEscartávEis EirEli
cNPJ: 35.804.108/0001-11
End.: rua Minas Gerais Bloco B nº01 sla 02 – centro com. - vila Perma-
nente – tucuruí/Pa
cEP 68.455-707 / tel. (94) 3787-2079/ E-mail: essencial@mconline.com.br
item 06:
valor Unitário: r$ 140,83 (cento e quarenta reais e oitenta e três centavos)
valor Global: r$ 4.225,00 (quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais)
item 57:
valor Unitário: r$ 232,90 (duzentos e trinta e dois reais e noventa centavos)
valor Global: r$ 2.329,00 (dois mil, trezentos e vinte e nove reais)
item 58:
valor Unitário: r$ 78,98 (setenta e oito reais e noventa e oito centavos)
valor Global: r$ 4.739,00 (quatro mil, setecentos e trinta e nove reais)
item 108:
valor Unitário: r$ 8,07 (oito reais e sete centavos)
valor Global: r$ 3.641,00 (três mil, seiscentos e quarenta e um reais)
total do fornecedor: r$ 14.934,00 
(quatorze mil, novecentos e trinta e quatro reais)
itEM: 75
PaUlo HENriQUE dE assis
cNPJ: 37.916.894/0001-74
End.: Rua Pérola, Qd 03 Lt 21, Residencial Cristal, Bonfinópolis/GO
tel. (62) 99868-9613 / E-mail: inova_uniformes@hotmail.com
item 75:
valor Unitário: r$ 20,49 (vinte reais e quarenta e nove centavos)
valor Global: r$ 40.980,00 (quarenta mil, novecentos e oitenta reais)
total do fornecedor: r$ 40.980,00 (quarenta mil, novecentos e oitenta reais)
itENs: 103 e 104
EXclUsiva coMÉrcio E sErviÇos, PaPElaria E iNforMática
cNPJ: 41.597.891/0001-92
End.: adE conjunto 4, lote 06, loja 02, área de desenvolvimento Econô-
mico (águas claras) - Brasília/df
cEP 71.986-000 / tel. (61) 3399-0202 / E-mail: exclusivainfodf@gmail.com
item 103:
valor Unitário: r$ 700,66 (setecentos reais e sessenta e seis centavos)
valor Global: r$ 10.509,90 
(dez mil, quinhentos e nove reais e noventa centavos)
item 104:
valor Unitário: r$ 1.637,66 (um mil, seiscentos e trinta e sete reais e ses-
senta e seis centavos)
valor Global: r$ 24.564,90 (vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta e 
quatro reais e noventa centavos)
total do fornecedor: r$ 35.074,80 (trinta e cinco mil e setenta e quatro 
reais e oitenta centavos)
itENs: 73 e 74
GoEdErt ltda
cNPJ: 79.846.465/0001-18
End.: Rua Edgard Hoffmann, nº 496 – Beira Rio
tel. (48) 32052122 / E-mail: licitacao@goedert.com.br
item 73:
valor Unitário: r$ 19,16 (dezenove reais e dezesseis centavos)
valor Global: r$ 57.480,00 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais)
item 74:
valor Unitário: r$ 18,63 (dezoito reais e sessenta e três centavos)
valor Global: r$ 55.890,00 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e noventa reais)
total do fornecedor: r$ 113.370,00 (cento e treze mil, trezentos e setenta reais)
Belém, 21 de março de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGalo
delegada de Polícia civil
ordENadora dE dEsPEsas

Protocolo: 777890

aPostiLaMeNto
.

4º aPostiLaMeNto 2022 – Pc/Pa
considerando que a PolÍcia civil do Estado do Pará recebeu crédito 
suplementar pela fonte 0301 (sUPErávit), razão pela qual resolve acrEs-
cENtar a foNtE dE rEcUrso 0301 aos contratos, abaixo relacionados, e 
seus respectivos aditivos, para adequar a nova fonte de recursos, a partir de 
29 de Março de 2022, com base no art. 65, §8º, da lei federal nº 8.666/93.
contrato: 004/2017 - vigência: 19/01/2022 á 23/03/2023
contrato: 092/2021 - vigência: 18/08/2021 á 18/08/2023
contrato: 094/2021 - vigência: 16/08/2021 á 16/08/2023
Belém/Pa, 29 de Março de 2022.
Maria BEtÂNia dE soUZa Barros
assessora de Planejamento e orçamento - aPo/Pc-Pa
PolÍcia civil do Estado do Pará

Protocolo: 778191
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.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Pregão eletrônico nº 021/2022 – PcP | Pae nº 2021/1254157
Objeto: Aquisição de equipamentos tecnológicos para o atendimento das 
demandas relacionadas à reestruturação da área da computação forense 
da Polícia Científica do Pará.
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.cpc.
pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UasG 925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br 
(UasG 925453)
data de abertura: 12 de abril de 2022, às 10h (Horário de Brasília).
Pregoeira Oficial: Lidiane Nascimento Gomes
ordenador de despesas: celso da silva Mascarenhas

Protocolo: 778039
Pregão eletrônico nº 020/2022 – PcP | Pae nº 2021/824844
objeto: aquisição de Envelopes e lacres de segurança para a Manutenção 
e Custódia e Integridade de Evidências, para atender as necessidades desta 
Polícia Científica do Pará, da sede, Unidades Regionais e Núcleos Avançados.
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.policia-
cientifica.pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br 
(UasG 925453)
data de abertura: 11 de abril de 2022, às 10h (Horário de Brasília).
Pregoeira Oficial: Maria do Socorro da Silva de Almeida
ordenador de despesas: celso da silva Mascarenhas

Protocolo: 778123
Pregão eletrônico nº 016/2022 – PcP | Pae nº 2021/1061656
objeto: contratação de empresa para prestação serviço de natureza con-
tínua, com fornecimento de mão de obra, para executar atividades de re-
moção e translado de cadáveres para fins de Exames periciais, nas áreas 
de abrangência da sede Belém, Unidades regionais e Núcleos avançados 
da Polícia Científica do Pará
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.cpc.
pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UasG 925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br 
(UasG 925453)
data de abertura: 11 de abril de 2022, às 10h (Horário de Brasília).
Pregoeiro Oficial: Lidiane Nascimento Gomes
ordenador de despesas: celso da silva Mascarenhas

Protocolo: 778246

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

Pregão eletrônico nº 012/2022 - Pae - 2021/931969
objeto: aquisição de Munições para a realização de exames de Balística 
neste Núcleo de Balística Forense da Polícia Científica do Pará.
comunicamos aos interessados que a licitação em epígrafe, restou fracassada.
Maria do socorro da silva de almeida
Pregoeira - PcEPa
Pregão eletrônico nº 014/2022/ Pae: 2021/1254157
Objeto: Aquisição de equipamentos tecnológicos para o atendimento das 
demandas relacionadas à reestruturação da área da computação forense 
da Polícia Científica do Pará.
comunicamos aos interessados que a licitação em epígrafe, restou fracassada.
lidiane Nascimento Gomes
Pregoeira - PcEPa
Pregão eletrônico nº 017/2022/ Pae: 2021/824844
objeto: aquisição de Envelopes e lacres de segurança para a Manutenção 
e Custódia e Integridade de Evidências, para atender as necessidades desta 
Polícia Científica do Pará, da sede, Unidades Regionais e Núcleos Avançados.
comunicamos aos interessados que a licitação em epígrafe, restou fracassada
Maria do socorro da silva de almeida
Pregoeira - PcEPa
Pregão eletrônico nº 018/2022/ Pae: 2022/100408
Objeto: Aquisição de plotagem para as viaturas de propriedade do órgão, 
para atender as necessidades da Polícia Cientifica do Pará.
comunicamos aos interessados que a licitação em epígrafe, restou fracassada
Maria do socorro da silva de almeida
Pregoeira - PcEPa

Protocolo: 778037

aPostiLaMeNto
.

PriMeiro terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato Nº 031/2021 – cPcrc
O Diretor-Geral da Polícia Científica do Pará – PCP, no uso de suas atribui-
ções legais, considerando a necessidade de retificação dos valores unitário 
e total do item 02 do contrato nº 031/2021 – PcP, celebrado junto a em-
presa MarcoM MariNHo coMErcial ltda, determina o apostilamento 
para adequar o instrumento contratual supramencionado.

Desta forma, ficam retificados os valores do item 02 do Contrato nº 
031/2021 – cPcrc, passando a ser:

iteM descriÇÃo siMas UNd Qtd 
sede

Qtd 
reG

VaLor 
UNit. VaLor totaL

2

Reagente para identificação de hemoglobina 
por quimiluminescência, contendo compri-
midos para produção mínima de 125ml de 
solução. validade mínima de um ano do 

prazo de validade no ato da entrega.

214151-5 UNd 10 6  r$ 2.875,00 r$ 46.000,00

Ficam ratificadas as demais cláusulas Contratuais não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
Belém/Pa, 29 de março de 2022.
PolÍcia ciENtÍfica do Pará
cElso da silva MascarENHas
diretor-Geral

Protocolo: 778200

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 461/ 2022
GilsoN riBEiro MaGalHÃEs
MatrÍcUla: 59489761
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 03/03/2022 a 04/03/2022
oBJEtivo: conduzir veículo.
dr. cElso da silva MascarENHas
Portaria N°. 459/ 2022
aNtÔNio Marcio fEliX liNo
MatrÍcUla: 5908827
carGo: Motorista
cidadE: saNtarÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 08/03/2022
oBJEtivo: conduzir veículo.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE,
dr. cElso da silva MascarENHas
Portaria N°. 429/ 2022
JoaQUiM Batista frEitas dE araÚJo
MatrÍcUla: 5156823/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaEtEtUBa - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 07/03/2022 a 08/03/2022
oBJEtivo: realizar perícia.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 777973
Portaria N°. 437/ 2022
Priscilla fErNaNda rEis
MatrÍcUla: 5958383
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 22/02/2022
oBJEtivo: ficar a dosposição.
dr. cElso da silva MascarENHas
Portaria N°. 455/ 2022
GilsoN riBEiro MaGalHÃEs
MatrÍcUla: 59489761
carGo: Motorista
iZaEl dE carvalHo viaNa
MatrÍcUla: 5955630/1
carGo: auxiliar operacional
PaBlo Y castro
MatrÍcUla: 5889186/1
carGo: Perito criminal
YUrE dE soUsa liMa
MatrÍcUla: 5920444/2
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BoM JEsUs tocaNtis - Pa
diárias: 01 (Uma) PErÍodo: 03/03/2022
oBJEtivo: realizar local de crime.
dr. cElso da silva MascarENHas
Portaria N°. 462/ 2022
MaNoEl adalBErto Matos dE olivEira
MatrÍcUla: 3312046/2
carGo: Perito criminal
cidadE: castaNHal - Pa
diária: 03 1/2 (três e meia) PErÍodo: 08/02/2022 a 11/02/2022
oBJEtivo: Participar de equipe pericial.
dr. cElso da silva MascarENHas
Portaria N°. 464/ 2022
JosUÉ Matos GUErrEiro
MatrÍcUla: 57195110/1
carGo: Motorista
NilsoN cÉsar corrÊa PadilHa
MatrÍcUla: 54187631/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BENEvidEs - Pa
diárias: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 19/02/2022
oBJEtivo: Participar de equipe pericial.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 777969
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Portaria N°. 473/ 2022
Priscilla fErNaNda rEis
MatrÍcUla: 5958383
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 03/03/2022
oBJEtivo: ficar a disposição.
dr. cElso da silva MascarENHas
Portaria N°. 467/ 2022
EliEl MiGlio Maia
MatrÍcUla: 5948599
carGo: Motorista
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 08/03/2022
oBJEtivo: conduzir viatura.
dr. cElso da silva MascarENHas
Portaria N°. 470/ 2022
EZio PirEs dE soUZa
MatrÍcUla: 5952372/1
carGo: Perito criminal
YUrE dE soUsa liMa
MatrÍcUla: 5920444/2
carGo: auxiliar operacional
cidadE: tUcUMÃ - Pa
diárias: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 08/03/2022 a 09/03/2022
oBJEtivo: realizar perícia veícular.
dr. cElso da silva MascarENHas
Portaria N°. 481/ 2022
lEaNdro HENriQUE MacEdo raMos
MatrÍcUla: 5892260
carGo: auxiliar operacional
cidadE: castaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 08/03/2022 a 09/03/2022
OBJETIVO: Auxiliar na necrópsia.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 777966
Portaria N°. 468/ 2022
JoÃo MarcElo cristiaNo liMa olivEira
MatrÍcUla: 57190929/1
carGo: Motorista
cidadE: aBaEtEtUBa - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 07/03/2022 a 08/03/2022
oBJEtivo: conduzir veículo.
dr. cElso da silva MascarENHas
Portaria N°. 484/ 2022
lEaNdro HENriQUE MacEdo raMos
MatrÍcUla: 5892260
carGo: auxiliar operacional
cidadE: castaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 20/03/2022 a 21/03/2022
OBJETIVO: Auxiliar na necrópsia.
dr. cElso da silva MascarENHas
Portaria N°. 479/ 2022
david loBo aMaral JUNior
MatrÍcUla: 5937785
carGo: auxiliar operacional
raMoN fUrtado dE PaUla
MatrÍcUla: 5955859
carGo: auxiliar operacional
cidadE: Novo rEPartiMENto - Pa
diárias: 01 (Uma) PErÍodo: 24/02/2022
oBJEtivo: realizar remoção cadaverica.
dr. cElso da silva MascarENHa
Portaria N°. 478/ 2022
YUrE dE soUsa liMa
MatrÍcUla: 5920444/2
carGo: auxiliar operacional
cidadE: ParaUaPEBas - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 09/03/2022 a 10/03/2022
oBJEtivo: conduzir veículo.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 777961
Portaria N°. 188/ 2022
cristiNa NEvEs foNsEca
MatrÍcUla: 5157463/2
carGo: Perito criminal
NilsoN MEsQUita dias
MatrÍcUla: 57195133/1
carGo: Motorista
roBErta Patricia dos saNtos tavarEs
MatrÍcUla: 5894894
carGo: Perito criminal
cidadE: MaraBá - Pa
diárias: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 21/02/2022 a 25/02/2022
oBJEtivo: Participar equipe pericial.
dr. cElso da silva MascarENHas
Portaria N°. 488/ 2022
fraNcisco JosÉ soUZa saNtos
MatrÍcUla: 5832500/1

carGo: Perito criminal
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 16/03/2022 a 17/03/2022
oBJEtivo: realizar visita técnica.
dr. cElso da silva MascarENHas
Portaria N°. 460/ 2022
EUrico olivEira da rocHa
MatrÍcUla: 5157099/2
carGo: Perito criminal
WaldiNEY BraNdÃo loPEs dE olivEira
MatrÍcUla: 5832187/1
carGo: Perito criminal
cidadE: MaraBá - Pa
diárias: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 16/03/2022 a 17/03/2022
oBJEtivo: visita técnica.
dr. cElso da silva MascarENHas
Portaria N°. 471/ 2022
EricK coElHo silva
MatrÍcUla: 5958588/1
carGo: Perito criminal
WElliNGtoN fErrEira BaltaZar
MatrÍcUla: 60205681
carGo: Motorista
cidadE: cUrUai (saNtarÉM) - Pa
diárias: 01 (Uma) PErÍodo: 09/03/2022
oBJEtivo: realizar perícia de danos.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 777954
Portaria N°. 475/ 2022
GilsoN riBEiro MaGalHÃEs
MatrÍcUla: 59489761
carGo: Motorista
ritEl JorGE carvalHo alMEida
MatrÍcUla: 57190558
carGo: assistente administrativo
cidadE: BElÉM - Pa
diárias: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 17/03/2022 a 18/03/2022
oBJEtivo: translado de material biologico.
dr. cElso da silva MascarENHas
Portaria N°. 482/ 2022
ElZEMar MartiNs riBEiro rodriGUEs
MatrÍcUla: 57225359
carGo: Perito criminal
racHEl UllMaNN lEitE iEsPa
MatrÍcUla: 57206984
carGo: Perito criminal
cidadE: sta.iZaBEl do Pará - Pa
diárias: 01 (Uma) PErÍodo: 24/02/2022
oBJEtivo: coletar material biologico.
dr. cElso da silva MascarENHas
Portaria N°. 476/ 2022
Priscilla fErNaNda rEis
MatrÍcUla: 5958383
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 06/03/2022
oBJEtivo: ficar a disposição.
dr. cElso da silva MascarENHas
Portaria N°. 485/ 2022
Priscilla fErNaNda rEis
MatrÍcUla: 5958383
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 28/02/2022
oBJEtivo: ficar a disposição.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 777957

.

.

oUtras MatÉrias
.

desPacHo de JULGaMeNto
Proc.: apuração Preliminar nº. 013/2021 – e protocolo nº. 2021/1481395
assim, ante todo o exposto dEcido. Por acolher a recomendação da co-
missão e promover o arQUivaMENto da presente apuração Preliminar 
com fulcro no art. 201, inciso i da lei 5.810/94 do regime Jurídico Único 
dos servidores Públicos civis do Estado do Pará, tendo em vista a falta 
de indícios de ilícito administrativo. dê-se ciência, Publique-se. registre-
se. Belém/Pa, 29 de março de 2022. daNiEllE silva dE aNdradE liMa 
GUERRA - Corregedora da Polícia Científica do Pará - PCP

Protocolo: 778214
desPacHo de JULGaMeNto
Proc.: sindicância acusatória nº. 001/2021 – e protocolo nº. 2021/1375468
advogado: adriano Borges da costa Neto oaB/Pa 23.406 e caio túlio dan-
tas do carmo. oaB/Pa 24.575.
assim, ante todo o exposto dEcido. Pelo arQUivaMENto da presente 
Sindicância Acusatória com fulcro no Art. 201, inciso I da Lei 5.810/94 do 
regime Jurídico Único dos servidores Públicos civis do Estado do Pará, 
dê-se ciência, Publique-se. registre-se. Belém/Pa, 25 de março de 2022. 
daNiEllE silva dE aNdradE liMa GUErra - corregedora da PcP

Protocolo: 778233
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DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria N°1065/2022/dHcrV/dG/detraN, de 29/03/2022.
A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso 
de suas atribuições legais e,
considerando o disposto no artigo 1.130 da lei federal Nº 9.503, de 23 
setembro de 1997, que institui o Código de Transito Brasileiro;
considerando o disposto na instrução Normativa 01/2018, publicada no di-
ário Oficial do Estado do Pará nº.33541 de 19/01/2018 e suas atualizações;
considerando os procedimentos de adequação do atendimento aos usuá-
rios dos serviços de veículos no dEtraN/Pa.
rEsolvE:
artigo 1º - autorizar excepcionalmente, que os veículos automotores, rebo-
ques e semirreboques, com capacidade de carga igual ou acima de 1,1 ton., e 
veículos automotores de transportes de passageiros, em todas as categorias, 
realizem o licenciamento anual - 2022, através do site do detran – Pará.
artigo 2º – dispensar excepcionalmente, os veículos automotores, rebo-
ques e semirreboques, com capacidade de carga igual ou acima de 1,1 
ton., e veículos automotores de transportes de passageiros, em todas as 
categorias, da realização de vistoria veicular para o licenciamento anual - 
2022, através do site do detran – Pará.
artigo 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se às disposições em contrário.
rENata MirElla dE soUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 778437

Portaria
.

Portaria Nº 972/2022-daF/cGP, de 23/03/2022
A Coordenadora de Gestão de Pessoas, do Departamento de Trânsito do Esta-
do do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
coNsidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 85.732, de 01/02/2022,
r E s o l v E:
ProrroGar a licença para tratamento de saúde concedida à servidora 
Maria lEoNora aZEvEdo rocHa, assistente de administração, matrí-
cula 3263657/1, lotada na Procuradoria Jurídica, por 120 (cento e vinte) 
dias, no período de 23/12/2021 a 21/04/2022, conforme laudo Médico nº 
85.732, de 01/02/2022.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 23/12/2021.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 964/2022-daF/cGP, de 21/03/2022
A Coordenadora de Gestão de Pessoas, do Departamento de Trânsito do Esta-
do do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
r E s o l v E:
torNar sEM EfEito as férias concedidas pela Portaria 443/2022-daf/
CGP, ao servidor Jefferson Luiz Santos da Silva, Agente de Fiscalização de 
Trânsito, matrícula 57197136/2, lotado na Gerência de Operação e Fiscali-
zação de Trânsito da Capital, trinta (30) dias de FÉRIAS, no no período de 
02/05 a 31/05/2022, referentes ao exercício 04.05.2015/2016.
NaZarÉ dE fátiMa Matos olivEira
coordenadora de Gestão de Pessoas
Portaria Nº 963/2022-daF/cGP, de 21/03/2022
A Coordenadora de Gestão de Pessoas, do Departamento de Trânsito do Esta-
do do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
r E s o l v E:
torNar sEM EfEito as férias concedidas pela Portaria 442/2022-daf/
CGP, ao servidor Jefferson Luiz Santos da Silva, Agente de Fiscalização de 
Trânsito, matrícula 57197136/2, lotado na Gerência de Operação e Fiscali-
zação de Trânsito da Capital, trinta (30) dias de FÉRIAS, no no período de 
01 a 30/04/2022, referentes ao exercício 04.05.2013/2014.
NaZarÉ dE fátiMa Matos olivEira
coordenadora de Gestão de Pessoas
Portaria Nº 962/2022-daF/cGP, de 21/03/2022
A Coordenadora de Gestão de Pessoas do Departamento de Trânsito do Esta-
do do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
r E s o l v E:
rEtificar na Portaria 299/2022-daf/cGP, o período aquisitivo de fÉ-
rias da servidora rosÂNGEla NoriKo oda dias, Gerente, matrí-
cula 5946545/1, lotada na cirEtraN “B” de Barcarena, onde se lê 
08.02.2020/2021, leia-se 08.02.2021/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 961/2022-daF/cGP, de 21/03/2022
A Coordenadora de Gestão de Pessoas, do Departamento de Trânsito do Esta-
do do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
r E s o l v E:
torNar sEM EfEito as férias concedidas pela Portaria 296/2022-daf/
cGP, à servidora aNEtE Maria rosa da costa, técnico, matrícula  
3268381/1, lotada na Gerência de registro e Movimentação de Pessoas, 
dez (10) dias de fÉrias, no período de 22.03 a 31.03.2022, referentes ao 
exercício 01.04.2019/2020.
NaZarÉ dE fátiMa Matos olivEira
coordenadora de Gestão de Pessoas

Portaria Nº 960/2022-daF/cGP, de 21/03/2022
A Coordenadora de Gestão de Pessoas do Departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E s o l v E:
rEtificar na Portaria 348/2022-daf/cGP, a concessão de férias ao ser-
vidor RICARDO PEIXOTO MENDES, Agente de Fiscalização de Trânsito, 
matrícula  57203600 /1, lotado na Gerência de operação e fiscalização 
de Trânsito da Capital, onde se lê 01.03 a 30.03.2022 leia-se 30.01 a 
28.02.2022, referentes ao exercício 29.09.2014/2015.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas
Portaria Nº 959/2022-daF/cGP, de 21/03/2022
A Coordenadora de Gestão de Pessoas do Departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E s o l v E:
EXclUir da Portaria 298/2022-daf/cGP, a concessão de fÉrias à ser-
vidora siMoNE saNdrEs BaHia, Gerente, matrícula 5056365  /6, lota-
da na coordenadoria do Núcleo das cirEtraN’s, no período de 01.03 a 
30.03.2022, referentes ao exercício 14.07.2019/2020.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 958/2022-daF/cGP, de 21/03/2022
A Coordenadora de Gestão de Pessoas do Departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E s o l v E:
RETIFICAR na Portaria 299/2022-DAF/CGP, publicada no Diário Oficial n° 
34.846, de 28 de janeiro de 2022, os períodos concessivos de fÉrias dos 
servidores abaixo relacionados.

NoMe MatrÍcULa oNde se LÊ Leia-se
Michael de Jesus sousa 57201636/1 03.03 a 02.04.2022 03.03 a 01.04.2022

raoni daniel dias da silva 57205774/1 01.03 a 30.03.2022 03.03 a 01.04.2022

Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 957/2022-daF/cGP, de 21/03/2022
A Coordenadora de Gestão de Pessoas do Departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E s o l v E:
RETIFICAR na Portaria 298/2022-DAF/CGP, publicada no Diário Oficial n° 
34.846, de 28 de janeiro de 2022, os períodos concessivos de fÉrias dos 
servidores abaixo relacionados.

NoMe MatrÍcULa oNde se LÊ Leia-se
alcir ferreira Quadros 57227594 /1 01.03 a 30.03.2022 03.03 a 01.04.2022

cleia Joceli costa Pinheiro 57175637 /1 01.03 a 30.03.2022 03.03 a 01.04.2022
vera lúcia da silva campos 57192793 /1 15.03 a 12.04.2022 15.03 a 13.04.2022

Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 956/2022-daF/cGP, de 21/03/2022
A Coordenadora de Gestão de Pessoas, do Departamento de Trânsito do Esta-
do do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
r E s o l v E:
torNar sEM EfEito as férias concedidas pela Portaria 441/2022-daf/
cGP, ao servidor clEBEr carlos cardoso Matos, técnico em Ges-
tão Pública, matrícula 304387/1, lotado na Gerência de registro e Mo-
vimentação de Pessoas, dez (10) dias de fÉrias, no período de 26/02 a  
07/03/2022, referentes ao exercício 01.01.2021/31.12.2021.
NaZarÉ dE fátiMa Matos olivEira
coordenadora de Gestão de Pessoas
Portaria Nº 935/2022-daF/cGP, de 18/03/2022
A Coordenadora de Gestão de Pessoas do Departamento de Trânsito do Esta-
do do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
coNsidEraNdo a solicitação constante do Memorando n° 223/2022-Gof-
tc, datado de 17/03/2022, protocolado sob o nº 2022/315807,
r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor aUGUsto álvaro GasPar do rosário JUNior, 
Agente de Fiscalização de Trânsito, matrícula 57189668 /2, lotado na Ge-
rência de Operação e Fiscalização de Trânsito da Capital, trinta (30) dias 
de fÉrias, no período de 19.04 a 18.05.2022, referentes ao exercício 
30.06.2019/2020.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 19/04/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 296/2022-daF/cGP, de 27/01/2022
A Coordenadora de Gestão de Pessoas do Departamento de Trânsito do Esta-
do do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora aNEtE Maria rosa da costa, técnico, matrícula 
3268381/1, lotada na Gerência de registro e Movimentação de Pessoas, 
dez (10) dias de fÉrias, no período de 22.03 a 31.03.2022, referentes ao 
exercício 01.04.2019/2020.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 22/03/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 778320

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 01/2022 – detraN/Pa
O Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, através de seu 
Pregoeiro, comunica que realizará licitação, na modalidade Pregão, na forma 
Eletrônico do tipo MENor PrEÇo GloBal Por lotE, conforme objeto abaixo:
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oBJEto:
a presente licitação tem por objeto a contratação de pessoa jurídica es-
pecializada para o fornecimento e instalação de equipamentos de refrige-
ração para o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA, 
conforme condições, quantidades e exigências no Edital e no termo de 
referência – anexo i.
aBErtUra: 13/04/2022
Hora: 10h00 (Horário de Brasília/df)
ENdErEÇo ElEtrÔNico: www.comprasgovernamentais.gov.br
UasG: 925447 - Departamentos de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA.
rEcEBiMENto da ProPosta: a partir da disponibilização do Edital no coMPras-
GovErNaMENtais, até as 9h59 (Horário de Brasília – df) do dia 13/04/2022.
a íntegra do edital poderá ser obtida no Portal de compras do Governo fe-
deral – coMPrasGovErNaMENtais www.comprasgovernamentais.gov.br, 
bem como no Portal Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará 
– coMPrasPará, www.compraspara.pa.gov.br e no sítio departamento de 
Trânsito do Estado do Pará www.detran.pa.gov.br.
Belém/Pa, 24 de março de 2022.
aNtoNio JorGE silva foNsEca
Pregoeiro
visto:
rENata MirElla frEitas GUiMarÃEs dE soUZa coElHo
diretora Geral
dEtraN/Pa

Protocolo: 777918

.

.

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.n

NoMe do coNdUtor N° da cNH N° do Processo
adEildo JosE caEtaNo 3325240581 2022/37428

aNtoNio daMito dos saNtos costa 4686106913 2022/43298
BrUNo faBricio olivEira do NasciMENto 5473050522 2022/43307

BENiltoN Marcos dE soUZa costa 147346143 2022/37488
clEUNicE fErrEira NasciMENto 5981570875 2022/43353

daiaNi crUZ soUsa 6332454818 2022/37522
ENEas MiraNda da silva 5265154439 2022/43422

GUilHErME dalaGUstiNHo 4935638006 2022/43498
ilsoN rodriGUEs da silva 937819819 2022/43514

JosE MENUdo Batista da silva 6912632320 2022/37650
loUrENco do EsPirito saNto dias 5361700641 2022/43697

lUis EvErtoN fErrEira alBUQUErQUE 4168193200 2022/43728
Mario HEldEr loUrENco da silva 2699360776 2022/37757

Maria JosE vascoNcElos lEal soUsa 6565580677 2022/37750
Marcio JosE MorEira da silva 6622063928 2022/43784

MaNUEl alvEs da silva 5716375037 2022/43086
raiMUNdo dos saNtos fErrEira 128460057 2022/37050

roZilENE Maria da silva 4503308669 2022/37805
socratEs PErEira alvEs 5171620697 2022/37069

Belém, 30 de março de 2022
aNdrÉ rivEliNo PaNato
coordENador dE coNtrolE dE PENalidadEs
Portaria Nº 2953/2020-dG/cGP
oaB/Pa nº 11.470

Protocolo: 778307

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

Portaria N° 743/2022/dGP/seaP/Pa
Belém, 24 de março de 2022
o dirEtor dE GEstÃo dE PEssoas, no uso de suas atribuições legais;
coNsidEraNdo o disposto na lei nº 8.937, de 02 de dezembro de 2019;
coNdidEraNdo a Portaria nº. 595/2021/GaB/sEaP, de 08 de junho de 
2021, de delegação de competências para a prática de atos administrati-
vos, publicada no doE nº 34.606, de 09 de junho de 2021;

coNdidEraNdo que tal ato se perfaz em função de ordem judicial provi-
sória e sob a cláusula sub judice, constante no Processo PAE 2022/316858 
(Processo Judicial nº 0800584-51.2022.8.14.0049);
rEsolvE:
art. 1º - coNcEdEr ao servidor alEXaNdrE MElo PEssoa, Matrícula fun-
cional nº 5949793, licença para participar de curso de formação decorrente 
de aprovação em concurso público, pelo período de 21 de março de 2022 até 
24 de junho de 2022, sem prejuízos de sua remuneração.
art. 2º - SUSPENDER o Estágio Probatório no período de participação no 
curso de formação, devendo retornar a suas atividades a partir do término 
do curso de formação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 778440

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0408/2022-cGP/seaP 
Belém, 18 de março de 2022.
coNsidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual 
n.º 5.810/94-RJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância 
não excederá a 15 (quinze) dias, poderá ser prorrogado por igual período, 
a critério da autoridade superior;
rEsolvE:
art. 1º - Prorrogar a Portarias abaixo relacionadas:
- 0262/2022-cGP/sEaP, de 24/02/2022, publicada no doE nº 34.876, 
de 25/02/2022, referente à Sindicância Administrativa Investigativa 
nº: 6787/2022-cGP/sEaP;
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 778342
Portaria Nº 0412/2022-cGP/seaP 
Belém, 23 de março de 2022.
coNsidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual 
n.º 5.810/94-RJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância 
não excederá a 15 (quinze) dias úteis, poderá ser prorrogado por igual 
período, a critério da autoridade superior;
rEsolvE:
art. 1º - Prorrogar a Portarias abaixo relacionadas:
- 0288/2022-cGP/sEaP, de 03/03/2022, publicada no doE nº 34.880, de 
04/03/2022, referente à Redesignação das comissões das Sindicâncias Ad-
ministrativas investigativas no art. 1º - 6300, 6301, 6303, 6304, 6305, 
6306, 6310, 6314, 6316, 6318, 6319, 6321, 6324, 6325, 6328, 6329, 
6330, 6331, 6336, 6338, 6339, 6340, 6343, 6345, 6346, 6347, 6350, 
6351, 6352, 6353, 6355 e 6382/2021-cGP/sEaP; art. 2º - 6302, 6307, 
6308, 6309, 6311, 6312, 6313, 6315, 6317, 6320, 6322, 6323, 6326, 
6332, 6334, 6337, 6341, 6342, 6344, 6348 e 6349/2021-cGP/sEaP;
- 0289/2022-cGP/sEaP, de 03/03/2022, publicada no doE nº 34.880, 
de 04/03/2022, referente à Redesignação das comissões das Sindicân-
cias administrativas investigativas no art. 1º - 6333/2021-cGP/sEaP; 
art. 2º - 6354/2021-cGP/sEaP; art. 3º - 6370, 6371, 6374, 6385, 
6388, 6391 e 6392/2021-cGP/sEaP;
- 0290/2022-cGP/sEaP, de 03/03/2022, publicada no doE nº 34.880, de 
04/03/2022, referente à Redesignação das comissões das Sindicâncias Ad-
ministrativas investigativas no art. 1º - 6356, 6357, 6358, 6367, 6373, 
6376, 6377, 6386 e 6387/2021-cGP/sEaP; art. 2º - 6368, 6369, 6372, 
6375,  6378, 6379, 6380, 6381, 6383, 6384, 6389 e 6393/2021-cGP/sEaP
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 778346
Portaria Nº 0409/2022-cGP/seaP 
Belém, 21 de março de 2022.
coNsidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stf, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stJ, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNsidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rEsolvE:
art. 1º - rEdEsiGNar a comissão composta por rodriGo costa Pi-
NHEiro dE soUsa, funcional: 54196889 – Presidente; EliZaBEtH Mal-
cHEr vilHENa, funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉs, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade 
à apuração dos autos das Sindicâncias Administrativas Investigativas nº 
6675, 6677, 6679, 6681, 6683 e 6687/2021-cGP/sEaP, estabelecendo o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da 
autoridade superior;
art. 2º - rEdEsiGNar a comissão composta por BrUNo costa PiNHEi-
ro dE soUsa, funcional: 55585599 – Presidente; EliZaBEtH MalcHEr 
vilHENa, funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
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MaUÉs, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração 
dos autos das Sindicâncias Administrativas Investigativas nº 6676, 6678, 
6682 e 6684/2021-cGP/sEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 778347
Portaria Nº 0413/2022-cGP/seaP 
Belém, 23 de março de 2022.
coNsidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual 
n.º 5.810/94-RJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância 
não excederá a 15 (quinze) dias úteis, poderá ser prorrogado por igual 
período, a critério da autoridade superior;
rEsolvE:
art. 1º - Prorrogar a Portarias abaixo relacionadas:
- 0287/2022-cGP/sEaP, de 03/03/2022, publicada no doE nº 34.880, de 
04/03/2022, referente à Redesignação das comissões das Sindicâncias Adminis-
trativas investigativas no art. 1º - 6647, 6650, 6651, 6653, 6655 e 6656/2021-
cGP/sEaP; art. 2º - 6648, 6649, 6652, 6654 e 6657/2021-cGP/sEaP;
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 778350
Portaria Nº 0411/2022-cGP/seaP 
Belém, 22 de março de 2022.
coNsidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual 
n.º 5.810/94-RJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância 
não excederá a 15 (quinze) dias úteis, poderá ser prorrogado por igual 
período, a critério da autoridade superior;
rEsolvE:
art. 1º - Prorrogar a Portarias abaixo relacionadas:
- 0281/2022-cGP/sEaP, de 02/03/2022, publicada no doE nº 34.880, de 
04/03/2022, referente à Redesignação das comissões das Sindicâncias 
administrativas investigativas no art. 1º - 6645 e 6646/2021-cGP/sEaP;
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 778355
Portaria Nº 0410/2022-cGP/seaP 
Belém, 22 de março de 2022.
coNsidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual 
n.º 5.810/94-RJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância 
não excederá a 15 (quinze) dias, poderá ser prorrogado por igual período, 
a critério da autoridade superior;
rEsolvE:
art. 1º - Prorrogar a Portarias abaixo relacionadas:
- 0282/2022-cGP/sEaP, de 02/03/2022, publicada no doE nº 34.880, de 
04/03/2022, referente à Redesignação das comissões das Sindicâncias Ad-
ministrativas investigativas no art. 1º - 6210, 6211, 6225, 6245, 6246, 
6263, 6266, 6283, 6287 e 6288/2021-cGP/sEaP; art. 2º - 6276, 6277, 
6286 e 6293/2021-cGP/sEaP; art. 3º - 6272, 6273, 6278, 6281, 6282, 
6285 e 6290/2021-cGP/sEaP;
- 0283/2022-cGP/sEaP, de 02/03/2022, publicada no doE nº 34.880, de 
04/03/2022, referente à Redesignação das comissões das Sindicâncias Adminis-
trativas investigativas no art. 1º - 6274, 6279, 6280 e 6284/2021-cGP/sEaP; 
art. 2º - 6289 e 6292/2021-cGP/sEaP; art. 3º - 6291/2021-cGP/sEaP;
- 0284/2022-cGP/sEaP, de 02/03/2022, publicada no doE nº 34.880, de 
04/03/2022, referente à Redesignação das comissões das Sindicâncias 
administrativas investigativas no art. 1º - 6212, 6244, 6248, 6251, 
6257, 6262, 6265, 6267 e 6268/2021-cGP/sEaP; art. 2º - 6219, 6228, 
6255 e 6261/2021-cGP/sEaP;
- 0285/2022-cGP/sEaP, de 02/03/2022, publicada no doE nº 34.880, de 
04/03/2022, referente à Redesignação das comissões das Sindicâncias Ad-
ministrativas investigativas no art. 1º - 6242, 6247, 6249, 6264, 6269, 
6270 e 6275/2021-cGP/sEaP; art. 2º - 6294, 6295, 6297 e 6298/2021-
cGP/sEaP; art. 3º - 6296 e 6299/2021-cGP/sEaP;
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 778356

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 050/2022
EXErcÍcio: 2022
OBJETO: Aquisição de material de consumo e insumos odontológicos, 
destinados a tender as necessidades das unidades prisionais do Presidio 
Estadual Metropolitano.
valor total: r$ 249.381,00.
dotaÇÃo orÇaMENtária
Programa de trabalho: 97.101.03.421.1500.8228, natureza de despesa 
339030, plano interno 1050008228c, fonte 0101 e 0301.
data da assiNatUra: 28/03/2022
viGÊNcia: 28/03/2022 a 28/03/2023
coNtratado: P G liMa coM. EirEli - EPP
cNPJ: 23.493.764/0001-61
ENdErEÇo: alameda das Mangueiras nº 33 – castanhal/Pará.
ordENador: JarBas vascoNcElos do carMo – secretário de Estado 
de administração Penitenciária.

Protocolo: 778255

.

.

FÉrias
.

iNterrUPÇÃo de FÉrias
Portaria Nº 850/22/dGP/seaP, de 29/03/22
iNtErroMPEr nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, a contar de 
03/03/22, as férias da servidora ElENisE PiNHEiro raMos, concedidas 
através da Portaria Nº 002/22/dGP/sEaP, de 03/01/22, publicada no 
doE nº 34.822, de 06/01/22.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 778000

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 009/2022
Processo adMiNistratiVo Nº 2022/241030
OBJETO: do Marajó, da Região Metropolitana, do Nordeste Paraense, do 
sudeste Paraense do sudoeste Paraense.
valor GloBal: r$ 119.800,00 (cento e dezenove
mil e oitocentos reais).
data dE assiNatUra: 23/03/2022
viGÊNcia do coNtrato: 23/03/2022 a 22/03/2023
oriGEM: Pregão Eletrônico srP 001/2021
orÇaMENto:
1) valor de r$ 102.440,00
Projeto atividade: 8421
fonte de recurso: 0301000000 (recursos ordinários)
Natureza da despesa: 339039 – 
oUtros sErviÇos dE tErcEiros- PEssoa JUrÍdica
PtrEs: 158421
Pi: 1030008421c
aÇÃo: 261961
fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503-8421
2) valor de r$ 17.360,00
Projeto atividade: 8421
fonte de recurso: 0301006355 (recursos ordinários)
Natureza da despesa: 339033 – 
oUtros sErviÇos dE tErcEiros- PEssoa JUrÍdica
PtrEs: 158421
Pi: 1030008421c
aÇÃo: 261961
fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503-8421
sErvidor rEsPoNsávEl: Maria do céu Braga Martins, Matrícula 32280-
1, e fernando vilhena Junior, Matrícula 5933317-3.
coNtratada: JEffErsoN EstrUtUras Para EvENtos EirEli
cNPJ: 03.746.510/0001-09
ENdErEÇo: travessa dom romualdo coelho, n. 15, bairro Umarizal, 
cEP 66.055-190, Belém - Pa
ordENador: Ursula vidal santiago de Mendonça

Protocolo: 778336

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 153/22, de 29.03.2022.
servidor: arinaldo dos santos Belo
Matrícula: 5957409/1
cargo: assistente administrativo
cPf: 830.973.682-72
Prazo para aplicação: 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias
fonte de recurso: 0101000000
Natureza da despesa: 339039.......................................r$ 7.000,00
ordenador de despesa: Bruno chagas da silva rodrigues ferreira

Protocolo: 778392

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 143 de 28 de MarÇo de 2022
a sEcrEtária dE Estado dE cUltUra, no uso de suas atribuições legais,
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com o art. 74 da lei nº5.810 de 24.01.94, 30 
(trinta) dias de férias consecutivos aos servidores abaixo relacionados, 
referente ao mês de Maio/2022.

MatrÍcULa NoMe PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo  de GoZo
5948141/1 carlos alberto Melo souza 01.05.2021 a 30.04.2022 02.05.2022 a 31.05.2022
55588420/4 daniel freitas de araujo 06.01.2021 a 05.01.2022 30.05.2022 a 28.06.2022
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31836/1 João rodrigues lopes 01.04.2021 a 31.03.2022 09.05.2022 a 07.06.2022
5085020/1 Maria do céo Pereira silva 12.05.2021 a 11.05.2022 16.05.2022 a 14.06.2022

80845353/3 Marcio santos da cruz 05.03.2021 a 04.03.2022 12.05.2022 a 26.05.2022
20.06.2022 a 04.07.2022

4008960/2 Neusa cardoso Bittancourt 30.04.2021 a 29.04.2022 02.05.2022 a 31.05.2022
5948153/3 Patrícia Gonçalves da silva 07.05.2021 a 06.05.2022 09.05.2022 a 07.06.2022
715751/1 Paulo roberto araujo da costa 01.03.2021 a 28.02.2022 02.05.2022 a 31.05.2022
32271/1 rosa Maria de lima e silva correa 01.02.2021 a 31.01.2022 02.05.2022 a 31.05.2022
715581/1 teresa catarina almeida da costa 03.11.2020 a 02.11.2021 09.05.2022 a 07.06.2022
31470/1 valdir Mártires coelho 09.05.2021 a 08.05.2022 09.05.2022 a 07.06.2022

dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
secretaria de Estado de cultura, em 28 de março de 2022.
UrsUla vidal saNtiaGo dE MENdoNÇa
secretária de Estado de cultura/sEcUlt.

Protocolo: 778403
Portaria Nº151 de 28 de MarÇo  de 2022
a sEcrEtária dE Estado dE cUltUra, no uso de suas atribuições legais 
e, considerando os termos do Processo nº2022/350043, de 28.03.2022.
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com o art. 74, da lei nº 5.810 de 24.01.94, 30(trin-
ta) dias de  férias consecutivos ao servidor  JoElsoN silva dos saNtos, 
matrícula nº5950788/1, ocupante do cargo de secretário de Gabinete, no 
período de 04.04.2022 a 30.04.2022, referente ao Período aquisitivo de 
23.08.2020 a 22.08.2021.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
secretaria de Estado de cultura, em 28 de março de 2022.
UrsUla vidal saNtiaGo dE MENdoNÇa
secretária de Estado de cultura/sEcUlt.

Protocolo: 778410

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne00439
ProcEsso Nº 2022/33720
valor: 4.770,00 (quatro mil e setecentos e setenta reais)
data da EMissÃo: 24/03/2022
oBJEto: aquisição de (03) unidades de carro plataforma para cargas 400 
KG, para atender às necessidades desta secretaria.
oriGEM: cotação Eletrônica Nº 005/2022.
orÇaMENto: Projeto atividade: 8842 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 449052 – EQUiPaMENto PtrEs: 
158842 Pi: 1030008842E fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503-8842.
sErvidor iNdicado coMo fiscal: fErNaNdo vilHENa JUNior – 
Matrícula 5933317-3
coNtratado: aNtoNio ailtoN da crUZ UcHoa – 
cNPJ Nº 28.564.781-0001/66
ENdErEÇo: tv. das adalias, 87a, Bairro das florEs, 
cEP: 68.795-000, BENEvidEs, Pará.
ordENador: Bruno chagas da silva rodrigues ferreira

Protocolo: 778071
terMo de FoMeNto: 006/2022
Processo adMiNistratiVo: 2022/268397
oBJEto: realização de evento cultural denominado circUito dE ado-
RAÇÃO, conforme as especificações e características do objeto constan-
te na proposta apresentada no referido procedimento, que passam a 
fazer parte deste instrumento.
valor do rEPassE da sEcUlt: r$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais)
assiNatUra: 25 de março de 2022.
viGÊNcia: da data de assinatura a 03 de junho de 2022.
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei federal nº 13.019/2014.
dotaÇÃo orÇaMENtária:
Projeto atividade: 8842
fonte de recurso: 0101009915 (recursos ordinários)
Natureza da despesa: 335041 –coNtriBUiÇÕEs
PtrEs: 158842
Pi: 1030008842c
aÇÃo: 274929
fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503-8842
ENtidadE: associaÇÃo cUltUral aMBiENtal dEsPortiva cUltUral E social
cNPJ: 12.080.369/0001-30
ENdErEÇo: avenida
Barão de igarapé-Miri, 979, bairro do Guamá, cEP 66.075-045, Belém-Pa.
ordENador rEsPoNsávEl: Ursula vidal santiago de Mendonça

Protocolo: 778151
eXtrato - terMo de coNVÊNio
terMo de coNVeNio: 001/2022
ProcEsso adMiNistrativo: 2021/501088
oBJEto: mútua cooperação entre os partícipes para a emissão de carteiras 
de gratuidade nos espaços culturais para idosos, aposentados e deficien-
tes, com a finalidade de atender à demanda do Município de Parauapebas.
valor do rEPassE da sEcUlt: sem repasse de recursos.
assiNatUra: 24/03/2022
viGÊNcia: 24/03/2022 a 31/12/21
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 116 da lei 8.666/1993;
dotaÇÃo orÇaMENtária: dispensável, pois não haverá repasse de recursos.
ÓrGao oU ENtE: 
secretaria Municipal de assistência social do Município de Parauapebas
ENdErEÇo: rua E, 699, cidade Nova, cEP 68.515-000
ordENador rEsPoNsávEl: Ursula vidal santiago de Mendonça

Protocolo: 778405

terMo de FoMeNto: 008/2022
Processo adMiNistratiVo: 2022/339274
oBJEto: realização dos eventos de comemoração dos 111 anos da assem-
bleia de deus no Brasil
valor do rEPassE da sEcUlt: r$ 1.650.000,00 (um milhão e seiscentos 
e cinquenta mil reais)
assiNatUra: 29 de março de 2022.
viGÊNcia: 16 de abril de 2022 a 19 de novembro de 2022.
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei federal nº 13.019/2014.
dotaÇÃo orÇaMENtária: 
Projeto atividade: 8421
fonte de recurso: 0301000000 (recursos ordinários)
Natureza da despesa: 335041 –coNtriBUiÇÕEs
PtrEs: 158421
Pi: 1030008421c
aÇÃo: 274843
fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503-8421
ENtidadE: iGrEJa EvaNGÉlica assEMBlEia dE dEUs
cNPJ: 14.778.655/0001-08
ENdErEÇo: rodovia augusto Montenegro, 1802, anexo a, bairro Manguei-
rão, cEP 66.640-675, Belém-Pa
ordENador rEsPoNsávEl: Ursula vidal santiago de Mendonça

Protocolo: 778447

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 229/2022
PaE: 2021/1220798
objeto: ProJEto “crisaNtEMo” no qual os artistas MiNistÉrio ProMi-
sE, lÍdia GoNÇalvEs, daNiEl Mattos, HElcio E MariNa, se apresen-
tarão em formato digital – livE e gravações de vídeos em 29/03/2022, das 
11h às 14h, no Município de ananindeua/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 254/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMP 
00497; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: trYcE PaNtoJa ProdUÇÕEs E EvENtos, inscrita no cNPJ: 
26.247.4210001- 05
valor total: r$ 60.000,00
data: 29/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 229/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
229/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 29/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
Portaria Nº 288 de 29 de MarÇo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
coNsidEraNdo a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/ 1220798.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “crisaNtE-
Mo”, referente à iN 229/2022- fcP, fiscal titular, o(a)servidor (a) PEdro 
HENriQUE cardoso BraZ, matrícula nº: 5899706/1, cargo: coordena-
dor, setor/local de trabalho: cMP, e como fiscal substituto, o(a) servi-
dor(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 230/2022
PaE: 2022/264382
objeto: ProJEto “EvidÊNcias MUsicais oN liNE” no qual os artistas 
lUaN Kassio, tHais PorPiNo, MoNiQUE Moral, BaNda rP2, MatHEUs 
cUNHa, ZEZiNHo dos tEclados E forrÓ coMBatE, que se apresenta-
rão no município de irituia/Pa, no dia 30/03/2022.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 247/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMP 
00075; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: f5 ProdUÇÕEs E EvENtos, inscrita no cNPJ: 
36.071.815/0001-09 e at ENtrEtENiMENto E ProdUÇÕEs ltda, inscrita 
no cNPJ 43.599.806/0001-50 
valor total: r$ 64.000,00 
data: 29/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
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terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 230/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
230/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 29/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
Portaria Nº 289 de 29 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 2022/264380
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “EvidÊNcias 
MUsicais oN liNE”, referente à iN 230/2022– fcP, fiscal titular, o(a)
servidor (a) saNdra Maria NasciMENto dE aNdradE, matrícula nº: 
5935624, cargo: assessora, setor/local de trabalho: GaPrEs, e como fis-
cal 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 231/2022
PaE: 2021/1179914
objeto: ProJEto “fEsta ParaENsE” no qual os artistas BEtarZo BaNd, 
doUGlas aMoriN, KartEl rocK, laUvaitE PENoso, lUciaNo lira, 
se apresentarão em formato digital – livE e gravações de vídeos em 
31/03/2022, das 11h às 16h, 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 256/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMP 
00468; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: trYcE PaNtoJa ProdUÇÕEs E EvENtos, 
inscrita no cNPJ: 26.247.4210001- 05
valor total: r$ 75.000,00
data: 29/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 231/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
231/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 29/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
Portaria Nº 290 de 29 de MarÇo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/ 1179914.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “fEsta Pa-
raENsE”, referente à iN 231/2022- fcP, fiscal titular, o(a)servidor (a) 
saNdra Maria NasciMENto dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, car-
go: assessora, setor/local de trabalho: GaPrEs, e como fiscal substituto, 
o(a) servidor(a) MarcElo dos saNtos carMo, matrícula nº: 5888124, 
cargo: téc. Gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 232/2022
PaE: 2021/1220999
objeto: ProJEto “caMÉlia” no qual os artistas MistÉrio ProMisE, sis-
tEMa vErMElHo, daNiEl Mattos, HElcio E MariNa, se apresentarão 
em formato digital – livE e gravações de vídeos em 31/03/2022, no Mu-
nicípio 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 255/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMP 
00508; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: trYcE PaNtoJa ProdUÇÕEs E EvENtos, inscrita no cNPJ: 
26.247.4210001- 05
valor total: r$ 60.000,00
data: 29/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 232/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
232/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 29/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Portaria Nº 291 de 29 de MarÇo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/ 1220999.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “caMÉlia”, 
referente à iN 232/2022- fcP, fiscal titular, o(a)servidor (a) saNdra Ma-
ria NasciMENto dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, cargo: assesso-
ra, setor/local de trabalho: GaPrEs, e como fiscal substituto, o(a) ser-
vidor(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 233/2022
PaE: 2022/100595
objeto: ProJEto “volta No trio” no qual os artistas catariNa dra-
Go, JP tUBarÃo, acordalicE, ivaNNa E Kassio, BaNda Hits, GroovE 
BoM, rEcorda soM, alvaro draGo, raYssa aBraHÃo, dioGo olivEi-
ra, se apresentarão em formato digital – livE e gravações de vídeos em 
31/03/2022, das 09h às 19h, 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 257/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
404903; 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: cHaf ProdUÇÕEs dE EvENtos, 
inscrito no cNPJ 30.169.217/0001-90
valor total: r$ 100.000,00
data: 29/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 233/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
233/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 29/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
Portaria Nº 292 de 29 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 2022/100595.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “volta No 
trio”, referente à iN 233/2022- fcP, fiscal titular, o(a)servidor (a) PEdro 
HENriQUE cardoso BraZ, matrícula nº: 5899706/1, cargo: coordena-
dor, setor/local de trabalho: cMP, e como fiscal substituto, o(a) servi-
dor(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 234/2022
PaE: 2021/1221117
objeto: ProJEto “orQUÍdEa” no qual os artistas catariNa draGo, JP 
tUBarÃo, acordalicE, ivaNNa E Kassio, BaNda Hits, GroovE BoM, 
rEcorda soM, alvaro draGo, raYssa aBraHÃo, dioGo olivEira, 
se apresentarão em formato digital – livE e gravações de vídeos em 
09/04/2022, 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 160/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMP 
00504; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: soUsa ProdUÇÕEs, inscrita no cNPJ: 34.730.677/0001-05
valor total: r$ 75.000,00
data: 29/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 234/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
234/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 29/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
Portaria Nº 293 de 29 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.
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CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/1221117.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “orQUÍdEa”, 
referente à iN 234/2022- 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: 778445

Portaria
.

Portaria Nº 275 de 29 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 2022/185206.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “solta o 
soM Na caiXa”, referente à iN 220/2022- fcP, fiscal titular, o(a)servidor 
(a) PEdro HENriQUE cardoso BraZ, matrícula nº: 5899706/1, cargo: 
coordenador, setor/local de trabalho: cMP, e como fiscal substituto, o(a) 
servidor(a) MarcElo dos saNtos carMo, matrícula nº: 5888124, car-
go: 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: 778017
Portaria Nº 273 de 28 de MarÇo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/1345902
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “Na PEGa-
da do PEÃo 2º EdiÇÃo”, referente à iN 218/2022- 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) HUGo BisPo saNtos Nasci-
MENto, matrícula nº: 57201059, cargo: assistente administrativo, setor/
local de trabalho: dic.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 777936
Portaria Nº 270 de 28 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 2022/263613.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “corrENtE 
cUltUral oN liNE”, referente à iN 215/2022 – fcP, fiscal titular, o (a) 
servidor (a) saNdra Maria NasciMENto dE aNdradE, matrícula nº: 
5935624, cargo: assessora, setor/local de trabalho: GaPrEs, e como fis-
cal 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: 777947
Portaria Nº272 de 28de 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 2022/133997.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “atrás do 
trio”, referente à iN 217/2022– fcP, fiscal titular, o(a)servidor (a)saN-
dra Maria NasciMENto dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, cargo: 
assessora, setor/local de trabalho: GaPrEs, e como fiscal substituto, 
o(a) servidor(a)MarcElo dos saNtos carMo, matrícula nº: 5888124, 
cargo: téc. Gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 777939

Portaria Nº271 de 28de 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 2022/185449.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “QUarta dE 
artE E cUltUra”, referente à iN 215/2022– fcP, fiscal titular, o(a)servi-
dor (a)PEdro HENriQUE cardoso BraZ, matrícula nº: 5899706/1, car-
go: coordenador, setor/local de trabalho: cMP, e como fiscal substituto, 
o(a) servidor(a)Maria dE fátiMa liMa Barroso, matrícula nº: 32026 
/1, cargo: agente administrativo, setor/local de trabalho: dic.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 777943
GoVerNo do estado do ParÁ
Fundação cultural do estado do Pará
Portaria Nº 211 de 23 de MarÇo de 2022.
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições legais,
considerando o disposto no decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pelas leis nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003 e nº 8.096, de 1º de janeiro de 2015;
Considerando o procedimento licitatório na modalidade concurso, regula-
mentado pelo Edital nº 003/2022, referente ao concurso “Prêmio Branco 
de Melo – apoio a produção artística”, que exige a publicação da relação 
dos membros da comissão Executiva conforme item 11.
rEsolvE:
art. 1º. divulgar a relação dos membros da comissão Executiva, conforme 
item 11 do mesmo edital com os respectivos suplentes.
i - EliaNE carvalHo MoUra, matrícula nº 57193502/2; na função de 
Presidente da comissão; suplente caroliNa BorGEs dE soUZa riBEiro, 
matrícula nº 5899705.
ii - aNa claUdia PiNHEiro GoNZaGa, matrícula nº5713390/2; suplente 
Maria dE fátiMa liMa Barroso, matrícula nº 32026/3;
iii – Márcio liNs dE carvalHo, matrícula nº 57213662; suplente PaBlo 
JosÉ dE soUZa MUfarrEJ , matrícula nº 57195692/3
art. 2º. a portaria entra em vigor na data da publicação.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Guilherme relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do Pará

Protocolo: 775779
Portaria Nº 277 - FcP de 29 de MarÇo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 
1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela 
lei nº 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 
1º de janeiro de 2015, e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, 
publicado no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
considerando a instrução Normativa nº 001/2022-fcP, que regulamen-
ta o sistema de credenciamento de Prestadores de serviços na área da 
arte e cultura em ações promovidas pela fundação cultural do Estado 
do Pará – fcP, publicada no doE nº 34.850 de 01 de fevereiro de 2022, 
Processo PaE 2021/866825;
considerando o Edital nº 002/2022-fcP de credenciamento de Prestado-
res de Serviço para Oficinas, Workshops e Palestras, publicado no DOE nº 
34.850 de 01 de fevereiro de 2022, Processo PaE 2021/866847;
considerando o que dispõe o item 1.1 do referido Edital.
rEsolvE:
art. 1º. coNstitUir a comissão Especial de análise do credenciamento, 
criada especificamente para organizar e conduzir o processo de credencia-
mento de que trata o Edital nº 002/2022-fcP.
art. 2º. a comissão será composta pelos seguintes servidores:
i - liliane leal Garcia, matrícula nº 80845224/2 - Presidente;
ii - danilo Bracchi, matrícula nº 5897404/2 - vice-Presidente;
iii – Nívia de Morais Brito, matrícula nº 57194583/1 - Membro;
daniele de Queiroz cardoso, matrícula nº 57190577/1 - suplente;
iv - deusarina vasconcelos da cruz, matrícula nº 54185368/4 - Membro;
Márcio lins de carvalho, matrícula nº 57213662/2 - suplente;
v - iva rothe Neves, matrícula nº 5888125/1 - Membro;
Elaine ferreira de oliveira, matrícula nº 2015900/5 - suplente;
vi - luiza Helena Neves ribeiro, matrícula nº 5899768/1 - Membro;
carla cristina Bergh Evanovitch dos santos, matrícula nº 5899704/1 - suplente;
vii - luciana de sousa araújo Garcez, matrícula nº 57188392/2 - Membro;
sandoval ferreira rodrigues, matrícula nº 57200930/1 - suplente;
viii - denise Guiomar franco leal dos santos, nº 5608600/3 - Membro;
Neila Mendonça Garcês lima - matrícula nº 51855866/2 - suplente;
IX - Thays Oliveira Reis, matrícula nº 57175738/3 - Membro;
andrei Miralha Padilha duarte, matrícula nº 54186059/4 - suplente;
X - semias de souza araújo, matrícula nº 57193524/1 - Membro;
Jorge david ramos, matrícula nº 57234318/1 - suplente.
art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se os termos da Portaria Nº 14, de 12 de fevereiro de 2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará - fcP

Protocolo: 778202
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Portaria Nº 274 de 28 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 2022/288371
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais do PROJETO “Oficina de 
Manutenção de acervo”, referente à iN 219/2022- fcP, fiscal titular, o(a)
servidor (a) José tadeu de Brito Nunes, matrícula nº: 5417511, cargo: téc. 
Gestão cultural, setor/local de trabalho: docia, e como fiscal substituto, 
o(a) servidor(a) cláudia araújo rêgo Barros, matrícula nº: 54180873-2, 
cargo: téc. em gestão cultural, setor/local de trabalho: docia.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 778243
Portaria Nº 287 de 29 de MarÇo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/ 1179829.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “fEsta dE 
ritMo”, referente à iN 228/2022- fcP, fiscal titular, o(a)servidor (a) saN-
dra Maria NasciMENto dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, cargo: 
assessora, setor/local de trabalho: GaPrEs, e como fiscal substituto, 
o(a) servidor(a) MarcElo dos saNtos carMo, matrícula nº: 5888124, 
cargo: téc. Gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 778412
Portaria Nº 286 de 29 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 2022/1220864
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “flor dE 
lotUs”, referente à iN 227/2022– fcP, fiscal titular, o(a)servidor (a) saN-
dra Maria NasciMENto dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, cargo: 
assessora, setor/local de trabalho: GaPrEs, e como fiscal substituto, 
o(a) servidor(a) MarcElo dos saNtos carMo, matrícula nº: 5888124, 
cargo: téc. Gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 778421
Portaria Nº 285 de 29 de MarÇo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/ 1220842.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “Narcis-
sUs”, referente à iN 226/2022- fcP, fiscal titular, o(a)servidor (a) saN-
dra Maria NasciMENto dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, cargo: 
assessora, setor/local de trabalho: GaPrEs, e como fiscal substituto, 
o(a) servidor(a) MarcElo dos saNtos carMo, matrícula nº: 5888124, 
cargo: téc. Gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 778385
Portaria Nº 285 de 29 de MarÇo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/ 1220842.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “Narcis-
sUs”, referente à iN 226/2022- fcP, fiscal titular, o(a)servidor (a) saN-
dra Maria NasciMENto dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, cargo: 
assessora, setor/local de trabalho: GaPrEs, e como fiscal substituto, 
o(a) servidor(a) MarcElo dos saNtos carMo, matrícula nº: 5888124, 
cargo: téc. Gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 778388

Portaria Nº 283 de 29 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 2022/227732
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “dEsENvol-
vENdo a cUltUra oN liNE”, referente à iN 225/2022– fcP, fiscal ti-
tular, o(a)servidor (a) PEdro HENriQUE cardoso BraZ, matrícula nº: 
5899706/1, cargo: coordenador, setor/local de trabalho: cMP, e como fiscal 
substituto, o(a) servidor(a) Maria dE fátiMa liMa Barroso, matrícula nº: 
32026 /1, cargo: agente administrativo, setor/local de trabalho: dic.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 778378
Portaria Nº 282 de 29 de MarÇo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/1345760.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “livE Mar-
caNdo a cUltUra”, referente à iN 223/2022- fcP, fiscal titular, o(a)ser-
vidor (a) PEdro HENriQUE cardoso BraZ, matrícula nº: 5899706/1, 
cargo: coordenador, setor/local de trabalho: cMP, e como fiscal subs-
tituto, 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: 778323
Portaria Nº 284 de 29 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/ 196642.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “siNfoNia 
cUltUral”, referente à iN 224/2022- fcP, fiscal titular, o(a)servidor (a) 
PEdro HENriQUE cardoso BraZ, matrícula nº: 5899706/1, cargo: co-
ordenador, setor/local de trabalho: cMP, e como fiscal substituto, o(a) 
servidor(a) MarcElo dos saNtos carMo, matrícula nº: 5888124, car-
go: 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: 778349
GoVerNo do estado do ParÁ
FUNdaÇÃo cULtUraL do estado do ParÁ
Portaria Nº 279 de 29 de Março de 2022
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições legais,
coNsidEraNdo o disposto no decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pelas leis 
nº 6.576, de 03 de setembro de 2003 e nº 8.096, de 1º de janeiro de 2015; 
e pelos decretos do Governador do Estado do Pará, publicados no doE nº 
32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE nº 33.111 de 19 de abril de 2016,
CONSIDERANDO o procedimento licitatório na modalidade concurso, re-
gulamentado pelo Edital nº 003/2022 dE 02 dE fEvErEiro dE 2022 o 
qual rege o “PrÊMio BraNco dE MElo – apoio à Produção artística” – 
que exige a publicação do resultado iNicial da HaBilitaÇÃo do concurso 
constantes no subitem 11.1
rEsolvE:
art. 1º. tornar público o resultado inicial da etapa de habilitação do Edital 
003/2022 “PrÊMio BraNco dE MElo– aPoio À ProdUÇÃo artÍstica”, 
que será divulgado no Diário Oficial do Estado, em consonância com o 
instrumento editalício supracitado, e fazendo constar os nomes dos candi-
datos habilitados por ordem alfabética:

Nome Projeto
adriano Gomes da silva anajás a vida dos ribeirinhos

adrison Henrique da silva figueira intensas, Unidas, amazonicas tempestade...
alessandra frança de souza Relicário das Memórias que me Contaram

almir de carvalho coelho chiaratti Exposição:“viagem docoracao,corpoementepeloBrasil” deamelietavernier
amadeu Gabriel Martins cardoso afro-futuro

amanda Quaresma felix Belém dos Miritis
ana carolina Magno de Barros casa em Mim: desterro

ana carolina sant’anna de almeida vazios incompletos
ana flávia de Mello Mendes Kudalini, o despertar da serpente

anderson José favacho dos santos odivelismo
andré luis lima Parente aporofobia

andré luiz farias de souza Exposição campina
andreev veiga o Menor Preço
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anna Karolina Brandão oliveira Todo Peito é Reflexo de um Naufrágio
ariel ferreira costa anti-postais de Minas Gerais (para o Pará)

Bárbara ribeiro Pastana Universo Entre folhas
Bruna Gidi rolim almeida Estrambote

Bruno Gularte Barreto 5 casas
camila do Nascimento fialho linhas em Movimento

camila duarte Gonçalves Magalhães landulfo a Primeira
camila ferreira araujo freire Multiplas vozes

camila soato imundas e abençoadas
carlos alexandre cunha Protótipo Queer

cláudio rafael almeida de souza Cultura Visual e Memórias de uma Quarentena
cláudio raimundo veiga castro signos em corrosão

cleiton frança de almeida a sambalização do corpo
daniela cavalin avelar Ecos e fantasmas

davi de souza cavalcante o que o verbo não consegue conter
david ceccon dos santos Permanência

david Magila situações forjadas
david Magila situações forjadas

Dayana Ferreira Souza Trindade Exposição de arte Espelhos da terra
dejair Paulo da silva Black is Beautiful
diego Batista Gama Mulher da floresta, Uma força ancestral

Edilson Batista de lima sapiens
Eduardo lima da cruz raízes do sertão Nordestino

Eduardo otávio ferreira vasconcelos desnudo
Élcio Yoshinori Miazaki tormenta

Elieni Tenório Soares Gomes Radiografia da Alma
Elisa arruda Kunz Gravuras montáveis, espaços desmontáveis

Elizabeth leite Pantoja
iemanjá dona de todas as cabeças de áfrica ao mar, de salvador a 

Outeiro Nós de Aruanda Artistas de Terreiro - Homenagem a Nkissi das 
águas, orixá do Mar

Erica camacho Modesto de almeida Utopias visuais
Evna Mara Moura Gutierrez olhares ilhados
fabia seguin dias sabado imersão
fabiana lorentz santana inventário da diversidade
felipe ferreira da silva “fragmentos de casa”: Exposição individual de felipe ferreira

felipe samir tavares damasceno Possíveis paisagens de um lugar comum
felipe scandelari Paradoxos

francelino Moraes Mesquita Pterocarpus amazonicus - (“Mututi da várzea”)
Gabriel alves Pretagonismo

Gabriel ivan soeiro Bicho antes do presente era natureza
Gabriel Pereira Gusman outras Pautas, outros imagos

Gabriel rodrigues Graça Babolim R. TROMPAZ | SSGE - Segregação Social Geograficamente Escancarada
Gisele Motta ferreira #fotografiafeitadeafeto apresenta: mulheres das margens

Gustavo aazevedo da silva santos vigia! corpo-transporte
Heldilene Guerreiro reale Pelo olhar delas: analogias da imagem

igor Barbosa Marques as voZEs das áGUas: relatos de corpos da cidade de Benevides/Pa
igor felipe santos de oliveira casas flutuantes: Estéticas da arquitetura Popular

Instituto Janeraka Janeka’a - Ilustrando a Etnobotanica Awaete
ivanilde santos da silva Experiência luz: 13 anos de iluminação cênica de ivanilde silva na periferia de belém

Jean carlos foicinha ribeiro “20 aNos”
João carlos torres da silva compartilhamente de um olhar na cultura brasileira

João Paulo Baliscei saber de cor: existências outras para além do azul e rosa
Johnatan Ryder Barata de Sousa Entre linhas

José de almeida viana Junior No limiar das formas
José domingos calixto Júnior fragmentados

José Maria teixeira da costa Junior ser - Máscara
Júlia charao otero feminino selvagem: Uma Mostra Para Mulheres...
Juliana Pinto lapa Breu da Mata

Jussara de Medeiros santos oriXás adEsivados – artE dE adEsivar
Karina da silva Martins arqueologia dos afetos
Kauê Pinheiro de lima Exposição imersiva - Mitologia e cosmologia Marajoara

Keila dos Santos Serruya Alexandrina - Um Relâmpago
Keila Koda Okubo cotidiano a bordar

Kelvyn Werik Nascimento Gomes Cultura Política e Periférica: história e memória da associação dos mora-
dores da vila da barca

laila terra de calazans fernandes Prates 
de Moura

registro de uma manutenção ciborgue ou action painting revisto pelo olhar 
feminista do século 21

leandro Machado dos santos Navios ferros carvão gaiola
leoni Bruno Mindelo da costa Exposição retrato do cotidiano

letícia carvalho viana de sousa Black dog
lindomberto ferreira alves desejar o menor dos mundos, escrever corporeidades outras desde aí

luana albuquerque cardoso Portugal olhar do abissal
luciana lemos azevedo Um altar cheirando à oriza, com ruídos do mar

Manoel de Jesus Palheta aragão filho Plataforma H2
Marcelo Gonzaga lobato lugar comum

Marcio Cley Saraiva da Silveira visíveis
Marcio lima silva savoir-faire Éden - o criador e a criatura

Márcio silva da cruz Gritos de Agonia – 40 anos do Movimento Punk Hardcore em Belém do Pará
Maria de Nazaré de Mello e silva Uchoa vivências e olhares da fé Mariana
Maria Emídia oliveira da silva rebelo Marajótica

Maria Eunice farias franco Mosaíco Moderno: Uma História de Resistência
Maria José de sousa Batista Pelas margens da cidade

María lucía cicala Pais tropical
Maria Madalena felinto Pinho ramos Geraldo ramos - o registro além do fotógrafo

Marina Micheloni Woisky tardígrado
Maristela Müller Uma ova

Marta Georgea Martins de souza À flor da amazônia
Mylena Monteiro Setúbal Na tua Pele

Nagib lucas dos Passos silva tucunduba steet art
Natália stefani Barbosa lima cruz Um conto de lendas e Encantarias da amazônia...

Nestor varela Junior É Como se a Câmera Guardasse um Segredo de Imagens Suspensas 
através dos anos

Neuaci da silva Paiva Eneida: a poesia como conexão humana
Paloma Portal dos santos “o Eu sou em mim”

Paulo tarcio santos de lima Tipografia contemporânea criativa urbana
Pedro castello Mandarino artista Galeria

Pedro victor Nunes de Queiroz A vida no norte do Marajó
Priscilla de Paula Pessoa Biagi inventário de intermédio

rafael vilarouca Peixoto correia tempo comum
raphael andrade Pietá em territorium sacrum/Profanum

raphael andrade rocha Pietá em territoriuns sacrum/profanum
rebeca Miguel amaral Me canso no (des)canso dela

renan soares Não olhe para Baixo
renata aguiar rodrigues Da Fotografia a Performatividade
ricardo de abreu Neves das coisas que Não conseguimos apreender

roberta amaral damasceno Um brilho sagrado
rodrigo albert dos santos retaios de bichinho

rodrigo Pestillo seles aniquilamento dos reinos de Mirassol
rubens Elias da silva conexão amazonia Nordeste

samuel alanis Pereira da silva corpos que falam
Samy Sfoggia Duarte da Silva la mere, la mer

sávio lopes de lima Encantarias da ilha ocupa galeria
simone Bellusci cavalcante Lumini/Atlântica/Espelho D’Água/Jardim Secreto

sugim Produções artísticas ltda Grupo anta Há anos atraz de Uma...
tainá Paiva Godinho Kanypyra
Tarik Coelho Alves rostos em companhia - 20 anos de companhia moderno de dança

tiago aguiar Miranda Nunes caravana
Uriel taate santos cavalcante anatomia do vazio

victor de la rocque Bevilacqua adriao Camisa Social para Pessoas com Dificuldade de identificar a Esquerda da Direita
victor Pamplona Bezerra da costa recorte, retalhos e rabiscos sobre Papelão...

vitoria leona silva aragão Janoko Mairi - Belém Warao
Warlei de assis rodrigues sangue de Bairro

Washington antonio da silva Noticias de casa
William Mota ricardo Estudos, cartas...

Woylle Masaki da Costa vida - surreal e Efêmera

art. 2º. Está aberto o prazo editalício para a interposição de recursos.
art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Guilherme relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará.

Protocolo: 778250
Portaria Nº 281 de 29 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 2022/196380
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “ENtrEtE-
NiMENto rEGioNal oN liNE”, referente à iN 222/2022– fcP, fiscal titu-
lar, 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, ma-
trícula 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: 778319
Portaria Nº 280 de 29 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 2022/185114.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “faZENdo 
artE E cUltUra No aMBiENtE virtUal”, referente à iN 221/2022- 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, se-
tor/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: 778285

.

.

desiGNar serVidor
.

GoVerNo do estado do ParÁ
Fundação cultural do estado do Pará
Portaria Nº 278 de 29 de MarÇo de 2022.
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições legais,
considerando o disposto no decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pelas leis nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003 e nº 8.096, de 1º de janeiro de 2015;
Considerando o procedimento licitatório na modalidade concurso, regula-
mentado pelo Edital nº 003/2022, referente ao concurso “Prêmio Branco 
de Melo – apoio a produção artística”, que exige a publicação da relação 
dos membros da comissão Executiva conforme item 11.
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rEsolvE:
art. 1º. divulgar a relação dos membros da comissão Executiva, conforme 
item 11 do mesmo edital com os respectivos suplentes.
i - EliaNE carvalHo MoUra, matrícula nº 57193502/2; na função de 
Presidente da comissão; suplente caroliNa BorGEs dE soUZa riBEi-
ro, matrícula nº 5899705.
ii – rENato PiNto torrEs, matrícula nº 57193475; suplente Maria dE 
fátiMa liMa Barroso, matrícula nº 32026/3;
iii – PaBlo JosÉ dE soUZa MUfarrEJ , matrícula nº 57195692/3; su-
plente Márcio liNs dE carvalHo, matrícula nº 57213662;
art. 2º. a portaria entra em vigor na data da publicação.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Guilherme relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do Pará

Protocolo: 778247

.

.

errata
.

errata do ProtocoLo - 774347
Publicado no d.o.E nº 34.901 em 22/03/2022
onde se lê: [...] favorecido: aNtÔNio dE JEsUs riBEiro dos saNtos, 
de nome fantasia vM ProdUÇÕEs, inscrito no cNPJ 28.041.982/0001-89 e 
altair viNicÍUs roMaNo MEdEiros , de nome fantasia at ENtrEtENi-
MENto E ProdUÇÕEs ltda, inscrito no cNPJ 43.599.806/0001-50
valor total: r$90.000,00 [...]
Leia-se: [...]vM ProdUÇÕEs, inscrito no cNPJ 28.041.982/0001-89 e rB 
ProdUÇÕEs ltda, inscrito no cNPJ 32.796.118/0001-64
valor total: r$100.000,00 [...]

Protocolo: 778121

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 216/2022
PaE: 2022/185449
objeto: ProJEto “QUarta dE artE E cUltUra” no qual os artistas troPa 
do BrEGa, forrÓ tUdÃo, MicHEllE aMador, laYNa BElliNi, Kari-
Na Brito, adsoN ParaNHos, iZis QUarEsMa E BaNda, ElMa MaUÉs 
E BaNda, aÇaÍ PiMENta, BEiJo dEla, BEiJo MolHado, los BrEGas, 
MEGa PoP sHoW, PaNKadÃo do forrÓ, JarBas liMa, diEGo aBrEU e 
aNNY loPEs, que se apresentarão em formato digital – livE, no município 
de ananindeua/Pa, nos dias 29 e 30/03/2022, das 09h às 02h, 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 243/2022 – ProJUr/fcP..
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
215215; 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: Pará PriME ProdUÇÕEs E EvENtos, inscrita no cNPJ: 
35.432.286/0001-69
valor total: r$ 150.000,00
data: 28/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 216/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
216/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 28/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 777944
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 215/2022
PaE: 2022/263613
objeto: ProJEto “corrENtE cUltUral oN liNE” no qual os artistas da-
NiEl araÚJo, GÊMEos do forrÓ, aNtÔNio Marcos, ZEZiNHo dos 
tEclados, tHais PorPiNo, que se apresentarão no município de Gar-
rafÃo do NortE/Pa, nos dia 29/03/2022.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 231/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMP 
00079; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: vM ProdUÇÕEs E EvENtos, inscrita no cNPJ: 
28.041.982/0001-89 e f5 ProdUÇÕEs E EvENtos, inscrita no cNPJ: 
36.071.815/0001-09
valor total: r$ 47.000,00
data: 28/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 215/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
215/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 28/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 777948

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 217/2022
PaE: 2022/133997
objeto: ProJEto “atrás do trio” no qual os artistas taYsoN MUNiZ, 
aNdrEY lovE, BaNda ZaZU, BiG loira, cassio loBato, cHEfÕEs da 
PisadiNHa, dÉBora vascoNcElos, dEMi KarvalHo E GrUPo MErcE-
Na, que se apresentarão em formato digital – livE, no município de Be-
lém/PA, no dia 29/03/2022, 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 238/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMP 
00015; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: 3 a ProdUÇÕEs, inscrita no cNPJ: 33.561.737/0001-32
valor total: r$ 95.000,00
data: 28/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 217/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
217/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 28/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 777941
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 218/2022
PaE: 2021/1345902
objeto: ProJEto “Na PEGada do PEÃo 2º EdiÇÃo” no qual os artistas 
ElisEU rodriGUEs, rodolfo olivEira, lENNoN forroZEiro, GEME-
os do forro, allaN dias, lEoZiNHo forroZEiro, KarliElsoN va-
QUEiro, dioGo, ciNtHYa MEllo, aNdrEY viaNa, aNtoNio Marcos, 
que se apresentarão em formato digital – livE e gravações de vídeos no 
município de Belém/PA, no dia 29/03/2022, das 13h às 23h, no canal ofi-
cial 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 239/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
404924; 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: vM ProdUÇÕEs E EvENtos, inscrita no cNPJ: 
28.041.982/0001-89 e rB ProdUÇÕEs E EvENtos inscrita no cNPJ: 
32.796.118/0001-64
valor total: r$ 100.000,00
data: 28/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 218/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
218/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 28/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 777937
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 220/2022
PaE: 2022/185206
objeto: ProJEto “solta o soM Na caiXa” no qual os artistas MarQUi-
NHo MElodia E BaNda, trio lUZ dE tiEta, trio cHaMotE, MEll Pi-
NHEiro, carMEN PENicHE, saNdro saNdiM, MUKa, JoElsoN PaNtoJa, 
iGor MENdEs, HEricK rafaEl, EUdEs fraGa, dENNEr ciGaNo, cEZar 
farias, BiNo, PirÔ, ivaN NEvEs, se apresentarão em formato digital 
– livE e gravações de vídeos em 29 e 30/03/2022, das 09h às 01h, no 
Município de ananindeua/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 248/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
215210; 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 35.674.435.0001/04
valor total: r$ 150.000,00
data: 29/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 220/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
220/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 29/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 778020
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 219/2022
PaE: 2022/288371
Objeto: Contratação de oficineiro para atender demanda do setor de acer-
vo das Oficinas Curro Velho para o mês de março de 2022, em conformi-
dade ao Parágrafo segundo, art. 1º, da instrução Normativa Nº 001/2022.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 103.000.8928 
c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 260176.
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: MarcElo GoNZaGa loBato, 
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inscrito no cPf de nº 328.208.602-49
valor total: r$ 4.900,00
data: 29/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 219/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 219/2022, 
com fundamento art. 25, inciso ii c/c art. 13, ii, ambos da lei federal nº 
8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 29/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 778239
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 223/2022
PaE: 2021/1345760
objeto: ProJEto “livE MarcaNdo a cUltUra” no qual os artistas dioGo, 
rodolfo olivEira, lENNoN forroZEiro, GEMEos do forrÓ, allaN 
dias, lEoZiNHo forroZEiro, KarliElsoN vaQUEiro, ElisEU rodri-
GUEs, ciNtHYa MEllo, aNdrEY viaNa, aNtoNio Marcos, se apresen-
tarão em formato digital – livE e gravações de vídeos em 30/03/2022, das 
09h às 20h, no Município de santarém Novo /Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 245/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
404921; 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: vM ProdUÇÕEs E EvENtos, inscrita no cNPJ 28.041.982/0001-
89, e rB ProdUÇÕEs E EvENtos inscrita no cNPJ 32.796.118/0001-64
valor total: r$ 100.000,00
data: 29/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 223/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
223/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 29/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 778322
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 222/2022
PaE: 2022/196380
objeto: ProJEto “ENtrEtENiMENto rEGioNal oN liNE” no qual os ar-
tistas GrUPo vila Kids fEstival; BaNda sENta PEia; MaNo io; ca-
riMBo da Maria; c&a folclÓrica ENcaNtos do cUriÓ; cia folclÓ-
rica MistUra rEGioNal; GrUPo BElE folclÓrico da aMaZÔNia; 
GrUPo dE cUltUra rEGioNal iaÇa lUtEraNa; GrUPo dE cUltUra 
REGIONAL AYRAKYRĂ; GRUPO DE EXPRESSÃO FOLCLORICA ENCANTOS 
do sol; GrUPo dE EXPrEssÓEs cUltUrais triBo KaWaHiva; GrUPo 
dE MaNifEstaÇoEs solcloricas ParaNaNiN; GrUPo dE MUsical rE-
GioNal aracUa; GrUPo Prafolclorico flor da aMaZÓNia; GrUPo 
Prafolclorico frUtos do Para; GrUPo Parafolclorico UiraPUrU; 
GrUPo ParafolclÓrico vaiaNGá; GrUPo saBor MaraJoara, que se 
apresentarão em formato digital – livE, no município de Belém/Pa, nos 
dias 29/03/2022, 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 242/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMG 
00032; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: talENtos da aMaZÔNia, inscrita no cNPJ: 18.403.016/0001-00
valor total: r$ 150.000,00
data: 29/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 222/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
222/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 29/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 778306
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 221/2022
PaE: 2022/185114
objeto: ProJEto “faZENdo artE E cUltUra No aMBiENtE virtUal” no 
qual os artistas BaNda BatidÃo, BaNda forro do BacaNa, BaNda la-
MaZoM, BaNda PÉrola NEGra, caNtor afoNso caPPElo, JorGiNHo 
E BaNda, caNtor JEff MoraEs, caNtor rHENaN saNcHEs, caNtor 
lUcas liMa, daNiEl do acordEoN, NEGa lora, caBra No forro, tHE 
MorÔ, triloGia, se apresentarão em formato digital – livE e gravações 
de vídeos em 29/03/2022, 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 250/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
215208; 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 ProdUÇÕEs E EvENtos, inscrita no cNPJ: 
35.234.544/0001-00
valor total: r$ 150.000,00
data: 29/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 221/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
221/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 29/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 778283
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 224/2022
PaE: 2022/196642
objeto: ProJEto “siNfoNia cUltUral” no qual os artistas los BrEGas, 
MEGa PoP sHoW, troPa do BrEGa, forrÓ tUdÃo, aÇaÍ latiNo, aÇaÍ 
PiMENta, MicHEllY aMador, laYNa BElliNi, KariNa Brito, JarBas 
liMa, lUcas E iroN, se apresentarão em formato digital – livE e grava-
ções de vídeos em 30/03/2022, no Município de ananindeua/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 252/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 EMEN 
00090; 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: Pará PriME ProdUÇÕEs E EvENtos, inscrita no cNPJ: 
35.432.286/0001-69
valor total: r$ 100.000,00
data: 29/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 224/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
224/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 29/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 778348
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 225/2022
PaE: 2022/227732
objeto: ProJEto “dEsENvolvENdo a cUltUra oN liNE” no qual os ar-
tistas ElisEU rodriGUEs, aNtoNio Marcos, lENNoN forroZEiro, 
GEMEos do forrÓ, allaN dias, lEoZiNHo forroZEiro, KarliElsoN 
vaQUEiro, dioGo, ciNtHYa MEllo, aNdrEY viaNa, que se apresentarão 
em formato digital – livE e gravações de vídeos em 30/03/2022, das 13h 
às 23h no Município de capitão Poço – Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 244/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMP 
00094; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: vM ProdUÇÕEs E EvENtos, inscrita no cNPJ 28.041.982/0001-
89 e rB ProdUÇÕEs E EvENtos, inscrita no cNPJ 32.796.118/0001-64
valor total: r$ 93.000,00
data: 29/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 225/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
225/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 29/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 778375
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 226/2022
PaE: 2021/1220842
objeto: ProJEto “NarcissUs” no qual os artistas MistÉrio ProMisE, 
HElcio E MariNa, daNiEl Mattos, lÍdia GoNÇalvEs, se apresentarão 
em formato digital – livE e gravações de vídeos em 30/03/2022, das 16h 
às 20h, no Município de Belém/Pa.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMP 
00498; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: trYcE PaNtoJa ProdUÇÕEs E EvENtos, inscrita no cNPJ: 
26.247.4210001- 05
valor total: r$ 60.000,00
data: 29/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 226/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
226/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 29/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 778386
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 226/2022
PaE: 2021/1220842
objeto: ProJEto “NarcissUs” no qual os artistas MistÉrio ProMisE, 
HElcio E MariNa, daNiEl Mattos, lÍdia GoNÇalvEs, se apresentarão 
em formato digital – livE e gravações de vídeos em 30/03/2022, das 16h 
às 20h, no Município de Belém/Pa.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMP 
00498; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
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Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: trYcE PaNtoJa ProdUÇÕEs E EvENtos, inscrita no cNPJ: 
26.247.4210001- 05
valor total: r$ 60.000,00
data: 29/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 226/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
226/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 29/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 778383
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 227/2022
PaE: 2022/1220864
objeto: ProJEto “flor dE lotUs” no qual os artistas BEtarZo BaNd, 
doUGlas aMoriN, KartEl rocK, laUvaitE PENoso, lUciaNo lira, 
que se apresentarão em formato digital – livE e gravações de vídeos em 
30/03/2022, 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 246/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMP 
00500; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: trYcE ProdUÇÕEs, inscrita no cNPJ 26.247.421/0001-05
valor total: r$ 75.000,00
data: 29/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 227/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
227/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 29/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 778416
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 228/2022
PaE: 2021/1179829
objeto: ProJEto “fEsta dE ritMo” no qual os artistas MistÉrio ProMi-
sE, rocK soUl E cia, sistEMa vErMElHo, stEaMY froGs, val foNsE-
ca, se apresentarão em formato digital – livE e gravações de vídeos em 
30/03/2022, das 11h às 16h, no Município de Belém/Pa.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMP 
00467; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: trYcE PaNtoJa ProdUÇÕEs E EvENtos, inscrita no cNPJ: 
26.247.4210001- 05
valor total: r$ 75.000,00
data: 29/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 228/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
228/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 29/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 778411

diÁria
.

Portaria coLetiVa Nº 236 - cGP/FcP de 25 de MarÇo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNsidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o pro-
cesso nº 2022/348252– cao/fcP, datado de 23/03/2022.
rEsolvE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias a servidora abai-
xo mencionada, que se deslocará a fim de ralizar levantamento arquitetô-
nico e criação de novo layout do espaço da Biblioteca no Usina Ter Paz Nova 
União de Marituba.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria

lia soarEs Bastos cavalcaNtE 5900081/ 1 tEcNico GEstao cUltUral
04 a 08/04/2022, 
11 a 14/04/2022 e 

19/04/2022
10

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 778027
Portaria Nº 260 - cGP/FcP de 25 de MarÇo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 

34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNsidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o pro-
cesso nº 2022/105765–/fcP, datado de 27/0312022.
rEsolvE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servido-
res abaixo mencionados, que se deslocarão com a finalidade de Ministrar 
Oficina de Reaproveitamento de Materiais e levar amostras dos produtos 
artesanais produzidos nesta Fundação /FCP e Ministrar Oficina de Dança e 
teatro, no Município de  Melgaço/Pa

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria
valMir dE soUZa NasciMENto 5899702/1 tEcNico EM GEstao 

cUltUral 09 a 19/04/2022 10 ½aNa lUcia da lUZ dias 5713390/2

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 778029
Portaria Nº 235 - cGP/FcP de 25 de MarÇo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNsidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o pro-
cesso nº 2022/339095– cBPav/fcP, datado de 22/03/2022.
rEsolvE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que se deslocarão com a finalidade representar a 
fcP, através da Biblioteca Pública arthur vianna/seção Braille para realizar 
capacitação com curso de formação em braille, no município de Moju em 
atendimento ao ofício nº 001/2022 – sEMEd.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria
dailtoN HEldEr da silva coNcEicao 57207821/ 1 assistENtE adMiNistrativo 03 a 

09/04/2022 6 ½cristiaNo dE JEsUs corrEa lEitE 5892252/ 1 Motorista

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 778022
Portaria Nº 261 - cGP/FcP de 25 de MarÇo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
considerando a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o processo nº 
2022/352793– sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, datado de 24/03/2022.
rEsolvE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servido-
res abaixo mencionados, que irão realizar visita técnica com reunião no 
Município de são Miguel do Guamá/Pa, visando alinhar ações para o for-
talecimento na área do livro, leitura, literatura e bibliotecas na região de 
integração do Guamá.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria
sUZaNa tota da silva 57234355/2 tecnico em Gestão cultural/diretor

30 a 
31/03/2022 1,5MariNildE cHavEs BarBosa 57193519/1 tecnico em Gestão cultural/Gerente

WEllYNGtoN aUGUsto coElHo da silva 5962097/1 coordenador
JosE JUlio silva BEZErra 5892295/1 Motorista

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 778082

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 238 de 25 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, alterada pela lei nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º ja-
neiro de 2015, e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicados 
no doE nº 33782 de 16 de janeiro de 2019.
coNsidEraNdo o despacho do iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária 
do Estado do Pará - iGEPrEv, na folha nº 01 do sequencial nº 40, dos 
autos PaE nº2016/7233.
rEsolvE:
FORMALIZAR, para fins de regularização funcional, a admissão da servido-
ra ANA LÚCIA MENESES PINHEIRO, identificação funcional nº 3154653-1, 
que, após concurso interno, passou a integrar o Quadro de Pessoal Efetivo 
desta Autarquia, no cargo de Auxiliar de Administração, código AA-AA.031.
1-a, referência i, a partir do dia 21.11.1986, através de Portaria Nº639 de 
19.11.1986, publicada no diário Oficial do Estado nº25.866, de 21.11.1986.
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os 
seus efeitos à data de 21.11.1986.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP.

Protocolo: 777914



diário oficial Nº 34.913   153Quarta-feira, 30 DE MARÇO DE 2022

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 058/2022-FcG de 29.03.2022
fundamento legal: art. 6° da lei nº. 5.939/96 e art.145, lei n°. 5810/94.
Objetivo: Integrar comitiva com o Diretor de Interiorização, a fim de reali-
zar visita técnica institucional.
destino: oeiras do Pará/Pa
Período: 05.04.2022 a 09.04.2022 - 04 (quatro) diárias e ½ (meia) - 
vl: r$ 1.068,21
servidor: dENYs aNtoNio aMaNaJas NoroNHa - assessor - 
if: nº. 57192378/4
autorizo: Processo nº. 2020/849783
Ordenador: Maria da Glória Boulhosa Caputo – Superintendente da FCG

Protocolo: 778204

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

coNtrato
.

coNtrato
exercício:2022
Objeto : Contratação  de Instrutor Oficineiro, para Ministração de Oficina 
de Publicidade e Propaganda.
data da assiNatUra:  21/03/2022.
viGÊNcia: 21  à 26/03/2022.
valor: 2.520,00 (dois mil , quinhentos e vinte reais)
coNtrato:  06/2022
fUNcioNal ProGaMatica: 24.722.1508.8236 - 
Produção e difusão da informação.
ElEMENto dE dEsPEsa: 339039 - outros serviços de terceiros - 
Pessoa Jurídica
33903948 - serviço de seleção e treinamento
coNtratado: EZEQUias fErrEira NasciMENto
ENdErEÇo: trav. agustinho lobato Nº 73-alter do chão - 
cEP: 68.100-000-alter do chão - Pa
Belém,30  de março de 2022.
vEra lÚcia alvEs dE olivEira.
secretária de Estado de comunicação.

Protocolo: 778409
coNtrato
exercício:2022
Objeto : Contratação  de Instrutor  Oficineiro, para Ministração de Oficina 
de audiovisual
data da assiNatUra:  22/03/2022.
viGÊNcia: 22  à 25/03/2022.
valor: 960,00 (Novecentos e sessenta reais)
coNtrato:  03/2022
fUNcioNal ProGaMatica: 24.722.1508.8236 - 
Produção e difusão da informação.
ElEMENto dE dEsPEsa: 339036 - outros serviços de terceiros - 
Pessoa fisica
fonte: 0101 - recursos ordinários
24.122.1297.8338 - operacionalização das ações administrativas
ElEMENto dE dEsPEsa: 339047 - obrigações tributárias e contributivas
foNtE: 0101 - recursos ordinários
coNtratado: rafaEl fErrEira
ENdErEÇo:  Passagem conceição, 20, Passagem terra Nova 20 d - 
Paracuri- cEP: 66.814-127-Belém - Pa
Belém,30 de março de 2022.
vEra lÚcia alvEs dE olivEira.
secretária de Estado de comunicação.

Protocolo: 778396

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 256 de 28 de março de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/368778/sEcoM.
rEsolvE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para santa izabel do Pará no dia 28 de março de 2022, para cobertura de 
pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.

NoME: lindomar Marco dos santos
MatricUla: 5945968
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vEra lUcia alvEs dE olivEira
secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 257 de 28 de março de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/368541/sEcoM.
rEsolvE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para santa izabel do Pará no dia 28 de março de 2022, para cobertura de 
pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: leonardo soares Nunes
MatricUla: 5954337
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vEra lUcia alvEs dE olivEira
secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 778379

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

Portaria
.

Portaria Nº 379/2022-GaB/Pad 
Belém, 28 de março de 2022.
o oUvidor dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administra-
tivo Eletrônico nº 2021/1052142 e as demais infrações conexas que emer-
girem no decorrer dos trabalhos;
coNsidEraNdo a Manifestação nº 1110/2021 
exarada pelo consultor Jurídico - asJUr/sEdUc/Pa;
coNsidEraNdo o disposto no art. 191-a, 
da lei nº 9.230, de 24 de março de 2021;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, 
da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r E s o l v E:
i – dEtErMiNar a instauração de ProcEsso adMiNistrativo disciPli-
Nar siMPlificado em desfavor da servidora f.f.f., Mat. nº 57233427-1, pelo 
cometimento, em tese, de falta funcional constante de abandono de cargo, 
de acordo com o previsto nos arts. 178, iv c/c 190, ii, da lei nº 5.810/94;
ii – coNstitUir comissão composta pelos servidores alciNEtE do so-
corro liMa da costa, Mat. nº 57211696-1 e fEliPE tEiXEira rEZEN-
dE, Mat. nº 54197224-2, para sob a Presidência da primeira, apurarem 
no prazo inicial de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser prorrogado até 15 
(quinze) dias por conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à 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: 778208

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo
Processo principal N.º 1009062/2021
dispensa de Licitação: 007/2022-NLic/sedUc
Partes: secretaria de Estado de Educação/sEdUc e claudianis Pantoja almeida
Objeto: Locação de imóvel na Rio Anapú – Vila Menino Deus, no Município 
de igarapé Miri/Pa. Pertencente a sra. claudianis Pantoja almeida, sob o 
cPf: 843.829.372-72, para funcionamento de sala de aula aos alunos do 
sistema de organização Modular de Ensino – soME
valor Mensal: r$ 2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais)
valor anual: r$ 25.920,00 (vinte e cinco mil, novecentos e vinte reais)
fundamento legal: art. 24, inciso X da lei nº. 8.666/93.
data do autorizo: 28/03/2022
Elieth de fátima da silva Braga
secretária de Estado de Educação
terMo de ratiFicaÇÃo
dispensa de licitação: 007/2022-Nlic/sEdUc 
dispensa de licitação: 007/2022
ratifico a disPENsa dE licitaÇÃo, com base na MaNifEsta-
ÇÃo JUrÍdica nº 350/2022 da asJUr/sEdUc, conforme disposto 
no art. 26 da lei nº. 8.666/93. 28/03/2022
Elieth de fátima da silva Braga
secretária de Estado de Educação

Protocolo: 777887
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.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdos - No. 52418/2022
PraZo aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
oBsErvaÇÃo: comprar material de consumo para uso deste Gabinete.
carGo/fUNÇÃo:
Escr. datiloG. rEf.iii / ativ aUX iNtErMEd
cPf: 10134751272
NoME: EliaNa JorGE cardoso
MatrÍcUla: 761842
ProGraMa dE traBalHo: 1509
foNtE dE rEcUrso: 102006357
NatUrEZa dEsPEsa: 339030
valor: r$ 2000,00
ordENador: trYcia GoMEs MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 778249

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 52622/2022
oBJEtivo: solicita diária para participar da entrega da Escola Estadual de En-
sino fundamental e Médio “Basilio de carvalho”, no município de abaetetuba.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaEtEtUBa / 30/03/2022 - 30/03/2022 Nº diárias: 0
aBaEtEtUBa / BElEM / 30/03/2022 - 30/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EliEtH dE fatiMa da silva BraGa
MatrÍcUla: 6030610
cPf: 28111435215
carGo/fUNÇÃo:
sEcrEtario dE Estado dE EdUcacao / EXEcUtiva
ordENador: trYcia GoMEs MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 778258
Portaria de diarias No. 52250/2022
oBJEtivo: considerando a realização de visita administrativa no Município 
ParaUaPEBas na sede UrE, com o objetivo de aPoiar a lotaÇÃo E/oU 
ADEQUAÇÃO do controle da quadro de pessoal. Justificativa de diárias no 
final de semana As diárias solicitadas se justificam em razão da distância 
de deslocamento ao município visitado, considerando o período curto de 
dias produtivos para realizar as atividades de lotação, sendo impreterível 
que o servidor esteja presente no horário de 8 horas da segunda feira para 
início imediato das tarefas e melhor aproveitamento dos dias úteis.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaUaPEBas / 03/04/2022 - 09/04/2022 Nº diárias: 6
ParaUaPEBas / BElEM / 09/04/2022 - 09/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: oZENildo soarEs PirEs
MatrÍcUla: 466123
cPf: 18417124268
carGo/fUNÇÃo:
aGENtE adMiNistrativo / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira MartiNs cPf: 
10429549253

Protocolo: 778281
Portaria de diarias No. 52240/2022
oBJEtivo: considerando a realização de visita administrativa no Município 
coNcEiÇÃo do araGUaia na sede UrE, com o objetivo de aPoiar a lo-
TAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO do controle da quadro de pessoal. Justificativa de 
diárias no final de semana As diárias solicitadas se justificam em razão da dis-
tância de deslocamento ao município visitado, considerando o período curto 
de dias produtivos para realizar as atividades de lotação, sendo impreterível 
que o servidor esteja presente no horário de 8 horas da segunda feira para 
início imediato das tarefas e melhor aproveitamento dos dias úteis.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / coNcEicao do araGUaia / 03/04/2022 - 09/04/2022 Nº diárias: 6
coNcEicao do araGUaia / BElEM / 09/04/2022 - 09/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: BENEdita do socorro alvEs PaiXao
MatrÍcUla: 429368
cPf: 26623560149
carGo/fUNÇÃo:
Escr. datiloG. rEf.iii / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira MartiNs 
cPf: 10429549253

Protocolo: 778273
Portaria de diarias No. 52208/2022
oBJEtivo: considerando a realização de visita administrativa no Mu-
nicípio coNcEiÇÃo do araGUaia na sede UrE, com o objetivo de 
aPoiar a lotaÇÃo E/oU adEQUaÇÃo do controle da quadro de pes-
soal. Justificativa de diárias no final de semana As diárias solicitadas se 
justificam em razão da distância de deslocamento ao município visitado, 
considerando o período curto de dias produtivos para realizar as ativi-
dades de lotação, sendo impreterível que o servidor esteja presente no 
horário de 8 horas da segunda feira para início imediato das tarefas e 
melhor aproveitamento dos dias úteis.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / coNcEicao do araGUaia / 03/04/2022 - 09/04/2022 Nº diárias: 6
coNcEicao do araGUaia / BElEM / 09/04/2022 - 09/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria iZaBEl PaiXao farias
MatrÍcUla: 304999

cPf: 40212050206
carGo/fUNÇÃo:
assistENtE adMiNistrativo / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira MartiNs 
cPf: 10429549253

Protocolo: 778267
Portaria de diarias No. 52258/2022
oBJEtivo: considerando a realização de visita administrativa no Município 
itaitUBa na sede UrE, com o objetivo de aPoiar a lotaÇÃo E/oU adE-
QUAÇÃO do controle da quadro de pessoal. Justificativa de diárias no final 
de semana As diárias solicitadas se justificam em razão da distância de 
deslocamento ao município visitado, considerando o período curto de dias 
produtivos para realizar as atividades de lotação, sendo impreterível que o 
servidor esteja presente no horário de 8 horas da segunda feira para início 
imediato das tarefas e melhor aproveitamento dos dias úteis.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / itaitUBa / 03/04/2022 - 09/04/2022 Nº diárias: 6
itaitUBa / BElEM / 09/04/2022 - 09/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: BrUNa riBEiro corrEa
MatrÍcUla: 57213675
cPf: 71038205204
carGo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist. / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira MartiNs 
cPf: 10429549253

Protocolo: 778308
Portaria de diarias No. 52259/2022
oBJEtivo: considerando a realização de visita administrativa no Município 
altaMira na sede UrE, com o objetivo de aPoiar a lotaÇÃo E/oU adE-
QUAÇÃO do controle da quadro de pessoal. Justificativa de diárias no final 
de semana As diárias solicitadas se justificam em razão da distância de 
deslocamento ao município visitado, considerando o período curto de dias 
produtivos para realizar as atividades de lotação, sendo impreterível que o 
servidor esteja presente no horário de 8 horas da segunda feira para início 
imediato das tarefas e melhor aproveitamento dos dias úteis.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / altaMira / 03/04/2022 - 09/04/2022 Nº diárias: 6
altaMira / BElEM / 09/04/2022 - 09/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: dEBora cristiNa PiMENtEl dE aMoriM
MatrÍcUla: 57213713
cPf: 71147888272
carGo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist. / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira MartiNs 
cPf: 10429549253

Protocolo: 778315
Portaria de diarias No. 52626/2022
oBJEtivo: solicitação de diária para participar da inauguração da Esco-
la técnica de Xinguara.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / XiNGUara / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0
XiNGUara / BElEM / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EliEtH dE fatiMa da silva BraGa
MatrÍcUla: 6030610
cPf: 28111435215
carGo/fUNÇÃo:
sEcrEtario dE Estado dE EdUcacao / EXEcUtiva
ordENador: trYcia GoMEs MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 778286
Portaria de diarias No. 52251/2022
oBJEtivo: considerando a realização de visita administrativa no Município 
ParaUaPEBas na sede UrE, com o objetivo de aPoiar a lotaÇÃo E/oU 
ADEQUAÇÃO do controle da quadro de pessoal. Justificativa de diárias no 
final de semana As diárias solicitadas se justificam em razão da distância 
de deslocamento ao município visitado, considerando o período curto de 
dias produtivos para realizar as atividades de lotação, sendo impreterível 
que o servidor esteja presente no horário de 8 horas da segunda feira para 
início imediato das tarefas e melhor aproveitamento dos dias úteis.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaUaPEBas / 03/04/2022 - 09/04/2022 Nº diárias: 6
ParaUaPEBas / BElEM / 09/04/2022 - 09/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: roBErto carlos cravo dos saNtos
MatrÍcUla: 5337569
cPf: 25210050297
carGo/fUNÇÃo:
ProfEssor classE ii / docENtE
ordENador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira MartiNs 
cPf: 10429549253

Protocolo: 778287
Portaria de diarias No. 52254/2022
oBJEtivo: considerando a realização de visita administrativa no Município 
caMEta na sede UrE, com o objetivo de aPoiar a lotaÇÃo E/oU adE-
QUAÇÃO do controle da quadro de pessoal. Justificativa de diárias no final 
de semana As diárias solicitadas se justificam em razão da distância de 
deslocamento ao município visitado, considerando o período curto de dias 
produtivos para realizar as atividades de lotação, sendo impreterível que o 
servidor esteja presente no horário de 8 horas da segunda feira para início 
imediato das tarefas e melhor aproveitamento dos dias úteis.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / caMEta / 03/04/2022 - 09/04/2022 Nº diárias: 6
caMEta / BElEM / 09/04/2022 - 09/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JaiaNa ParENtE fErNaNdEs
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MatrÍcUla: 5902098
cPf: 95569170200
carGo/fUNÇÃo:
sErvENtE / ativ aPoio oPErac
ordENador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira MartiNs 
cPf: 10429549253

Protocolo: 778291
Portaria de diarias No. 52255/2022
oBJEtivo: considerando a realização de visita administrativa no Município 
caMEta na sede UrE, com o objetivo de aPoiar a lotaÇÃo E/oU adE-
QUAÇÃO do controle da quadro de pessoal. Justificativa de diárias no final 
de semana As diárias solicitadas se justificam em razão da distância de 
deslocamento ao município visitado, considerando o período curto de dias 
produtivos para realizar as atividades de lotação, sendo impreterível que o 
servidor esteja presente no horário de 8 horas da segunda feira para início 
imediato das tarefas e melhor aproveitamento dos dias úteis.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / caMEta / 03/04/2022 - 09/04/2022 Nº diárias: 6
caMEta / BElEM / 09/04/2022 - 09/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ElBa Mara NasciMENto E silva
MatrÍcUla: 57214007
cPf: 45479356291
carGo/fUNÇÃo:
tEcNico EM GEstao PUBlica / ativ NivEl sUPErior
ordENador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira MartiNs 
cPf: 10429549253

Protocolo: 778294
Portaria de diarias No. 52257/2022
oBJEtivo: considerando a realização de visita administrativa no Município 
itaitUBa na sede UrE, com o objetivo de aPoiar a lotaÇÃo E/oU adE-
QUAÇÃO do controle da quadro de pessoal. Justificativa de diárias no final 
de semana As diárias solicitadas se justificam em razão da distância de 
deslocamento ao município visitado, considerando o período curto de dias 
produtivos para realizar as atividades de lotação, sendo impreterível que o 
servidor esteja presente no horário de 8 horas da segunda feira para início 
imediato das tarefas e melhor aproveitamento dos dias úteis.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / itaitUBa / 03/04/2022 - 09/04/2022 Nº diárias: 6
itaitUBa / BElEM / 09/04/2022 - 09/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria dE BElEM da PaiXao cHaGas
MatrÍcUla: 6400256
cPf: 37512471220
carGo/fUNÇÃo:
aUX. dE sErv. GErais a / ativ aPoio oPErac
ordENador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira MartiNs 
cPf: 10429549253

Protocolo: 778304
Portaria de diarias No. 52256/2022
oBJEtivo: considerando a realização de visita administrativa no Município 
caMEta na sede UrE, com o objetivo de aPoiar a lotaÇÃo E/oU adE-
QUAÇÃO do controle da quadro de pessoal. Justificativa de diárias no final 
de semana As diárias solicitadas se justificam em razão da distância de 
deslocamento ao município visitado, considerando o período curto de dias 
produtivos para realizar as atividades de lotação, sendo impreterível que o 
servidor esteja presente no horário de 8 horas da segunda feira para início 
imediato das tarefas e melhor aproveitamento dos dias úteis.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / caMEta / 03/04/2022 - 09/04/2022 Nº diárias: 6
caMEta / BElEM / 09/04/2022 - 09/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: alMiro da silva BorGEs
MatrÍcUla: 57212486
cPf: 61118605268
carGo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist. / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira MartiNs 
cPf: 10429549253

Protocolo: 778300
Portaria de diarias No. 52588/2022
OBJETIVO: Realização de visita Técnica Pedagógica aos Centros de Educa-
ção de Jovens e adultos cEEJas no município de Marabá.
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: ilKa JosEaNE PiNHEiro olivEira
MatrÍcUla: 54188105
cPf: 36831239234
carGo/fUNÇÃo:
ProfEssor classE ii / docENtE
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 778380
Portaria de diarias No. 52587/2022
oBJEtivo: realizar translado da documentação de tombamento do insti-
tuto Maria de Matias no período de 28 a 30/03/2022.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
altaMira / BElEM / 28/03/2022 - 30/03/2022 Nº diárias: 2
BElEM / altaMira / 30/03/2022 - 30/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Edir silva dE soUZa
MatrÍcUla: 54190897
cPf: 42663997234
carGo/fUNÇÃo:
ProfEssor classE i / docENtE
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 778371

Portaria de diarias No. 52647/2022
oBJEtivo: conduzir gestor que irá realizar translado da documentação de 
tombamento do instituto Maria de Matias no período de 28 a 30/03/2022.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
altaMira / BElEM / 28/03/2022 - 30/03/2022 Nº diárias: 2
BElEM / altaMira / 30/03/2022 - 30/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lEaNdro cEsar PaviNato
MatrÍcUla: 57217445
cPf: 65124952253
carGo/fUNÇÃo:
Motorista / ativ aPoio oPErac
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 778394
Portaria de diarias No. 52589/2022
OBJETIVO: Realização de visita Técnica Pedagógica aos Centros de Educa-
ção de Jovens e adultos cEEJas no município de Marabá.
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: lEticia carNEiro da coNcEicao
MatrÍcUla: 57188448
cPf: 21886702802
carGo/fUNÇÃo:
ProfEssor classE i / docENtE
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 778389
Portaria de diarias No. 52260/2022
oBJEtivo: considerando a realização de visita administrativa no Município 
altaMira na sede UrE, com o objetivo de aPoiar a lotaÇÃo E/oU adE-
QUAÇÃO do controle da quadro de pessoal. Justificativa de diárias no final 
de semana As diárias solicitadas se justificam em razão da distância de 
deslocamento ao município visitado, considerando o período curto de dias 
produtivos para realizar as atividades de lotação, sendo impreterível que o 
servidor esteja presente no horário de 8 horas da segunda feira para início 
imediato das tarefas e melhor aproveitamento dos dias úteis.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / altaMira / 03/04/2022 - 09/04/2022 Nº diárias: 6
altaMira / BElEM / 09/04/2022 - 09/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: tHais PErEira GUErra
MatrÍcUla: 7060152
cPf: 81139993291
carGo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist. / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira MartiNs cPf: 
10429549253

Protocolo: 778325

.

.

resULtado de recUrso adMiNistratiVo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de edUcaÇÃo

NÚcLeo de LicitaÇÃo
aViso de decisÃo

eXtrato de decisÃo cHaMada PÚBLica 01/2021 – sedUc-Pa 
aQUisiÇÃo de GÊNeros aLiMeNtÍcios – aGricULtUra FaMiLiar
o GovErNo do Estado do Pará, por meio da sEcrEtaria dE Estado 
dE EdUcaÇÃo – sEdUc, sediada rodovia augusto Montenegro, Km 10, 
s/n – Bairro: icoaraci – Belém – Pa - cEP: 66.820-000, em cumprimen-
to do estabelecido pela lei 11.947/2009 e pela resolução cd/fNdE nº 
04/2015, do Ministério da Educação, vem tornar público o rEsUltado 
fiNal referente aos itens 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12 da chama-
da Pública para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, 
Empreendedor familiar rural ou de suas organizações, destinado ao aten-
dimento do Programa Nacional de alimentação Escolar – PNaE, tendo em 
vista que o item 01(lotes 01 à 05), 02 (lote 06)  e 04 (lotes 08 e 09) 
sofreram recurso administrativo.
os interessados (grupos formais, informais e individuais) terão o prazo de 
05 (ciNco) dias ÚtEis, Para coNtrarraZoar.
os recursos interpostos estão expostos em sua integralidade no site da 
sEdUc http://www.seduc.pa.gov.br/portal/editais/index.php.
lotEs QUE sofrEraM rEcUrso

iteM LocaL. Lotes data recUrso recorridos:

01 BElÉM 01, 02, 03, 
04 E 05. 13/12/2021 siM

cooPErativa rEGioNal do BaiXo tocaNtiNs 
– coorBato;

cooPErativa Mista dE ProdUÇÃo E co-
MErcialiZaÇÃo caMPoNEsa do Estado do 

Pará – cMPa ;
associaÇÃo dE sUstENtaBilidadE social 

do Pará – aGroPará E;
associaÇÃo dE ProdUtorEs E HortifrUti 

GraNJEiro da GlEBa GUaJará – aPHa.

02 BraGaNÇa 06 14/10/2021 siM associaÇÃo dE sUstENtaBilidadE social 
do Pará – aGroPará;

03 BarcarENa 07 09/11/2021 NÃo  

04 caMEtá 08 E 09 04/11/2021 siM cooPErativa rEGioNal do BaiXo tocaNtiNs 
– coorBato;

05 BaGrE 10 19/10/2021 NÃo  

06 saNta crUZ
do arari 11 07/12/2021 NÃo  

07 ParaUaPEBas 12 E 13 17/11/2021 NÃo  
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08 XiNGUara 14 19/11/2021 NÃo  
09 itaitUBa 15 24/11/2021 NÃo  
10 BEltErra 16 30/11/2021 NÃo  
11 MoNtE alEGrE 17 02/12/2021 NÃo  
12 UliaNÓPolis 18 26/10/2021 NÃo  

Belém, 29 de março de 2022.
Elieth de fátima da silva Braga
secretária de Estado de Educação

Protocolo: 778414

.

.

oUtras MatÉrias
.

cedeNcia
Portaria N.º:2313/2022 de 28/03/2022
de acordo com processo nº 2021/1157405
ceder à PrEfEitUra MUNiciPal dE aUrora do Pará, da servidora 
vaNUZa casais, matricula nº 57221094/1, Professor, lotada nesta se-
cretaria, com ônus para o Órgão de cedente, Mediante reembolso do 
ÓrgãoCessionário,no período de 16/10/2021 a 15/10/2023, para fins de 
regularização funcional.
disPeNsar
Portaria Nº.: 1021/2022 de 25/03/2022
formalizar a dispensa,da servidora soNia Maria fErrEira roBlEdo, 
Matrícula nº 0468711/011,lotada na divisão de apoio/Belém do em-
prego de Professor Colaborador, a contar de 28/06/1990, para fins de 
regularização funcional.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº.2314/2022 de 28/03/2022
Nome:roBErto foNsEca da cUNHa
Matrícula:344753/1cargo:Professor
lotação:EE centro de informatica da Educação/Belém
Período:04/02/22 a 02/06/22
triênios:13/09/14 a 12/09/17
Portaria Nº. 2274/2022 de 25/03/2022
Nome:odair florENcio dE soUsa
Matrícula:458511/1cargo:Professor
lotação:10 UrE/altamira
Período:03/05/22 a 01/07/22
triênio:17/06/07 a 16/06/10
Portaria Nº.2272/2022 de 25/03/2022
Nome:faBricio MalvEira da silva
Matrícula:54184550/1cargo:Professor
lotação:10 UrE/altamira
Período:04/05/22 a 02/07/22
triênio:05/02/07 a 04/02/10
Portaria Nº.2273/2022 de 25/03/2022
Nome:ciNtia dE Morais PErEira
Matrícula:54181972/2cargo:Espec. Em Educação
lotação:EE alice silveira lima sede/Picarra
Período:02/05/22 a 30/06/22
triênio:16/05/17 a 15/05/20
Portaria Nº. 2275/2022 de 25/03/2022
Nome:roNaldo silva NasciMENto
Matrícula:6022766/2cargo:Professor
lotação:EE 1 E 2G Profa Maria da Gloria r Paixao/Jacunda
Período:11/04/22 a 09/06/22
triênios:01/03/89 a 28/02/92
Portaria nº.: 2335/2022 de 28/03/2022
Nome:JoÃo lUÍs dos rEis liMa
Matrícula:57212378/1cargo:assist. administrativo
lotação:divisão de cadastro/Belém
Período:01/04/22 a 30/04/22
triênios:09/02/09 a 08/02/12
LiceNÇa LUto
Portaria Nº.:2311/2022 de 28/03/2022
conceder licença luto, a Marcia Brasil rEis dE alMEida, Matricula 
n 80845255/1, Professor, lotada no Projeto de reeducação Psicomotora/
Belém, no período de 11/03/2022 a 18/03/2022.
LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº.:2312/2022 de 28/03/2022
conceder licença Paternidade, a Marcos HENriQUE PErEira Paiva, Ma-
tricula n 57202761/1, Professor, lotado na EEEfM Jose Marcelino de oli-
veira/Ananindeua, no período de 15/04/2021 a 24/04/2021, para fins de 
regularização funcional.
Portaria nº.:2342/2022 de 28/03/2022
conceder licença Paternidade a Marcio BitENcoUrt PirEs, matricu-
la nº 57213111/1, assistente administrativo, lotado na diretoria de Ensi-
no/Belém, no período de 07/03/2022 a 26/03/2022
caNceLaMeNto de LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº.:2338/2022 de 28/03/2022
caNcElar, na Portaria nº 9994/2021 de 15/12/2021, que conce-
deu (120) dias de licença Especial, 
o período de 08/02/2022 a 08/04/2022 (60) dias, referente ao triê-
nio de 28/11/2014 a 27/11/2017 a servidora MarGarEtH Maria lEi-
tE lacErda, matrícula nº 6031749/3, Especialista em Educação, lota-
da na EE Dr. Romildo Veloso e Silva/Ourilândia do Norte.
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria Nº 018/2022 de 24/03/2022
coNcEdEr fÉrias rEGUlaMENtarEs, aos sErvidorEs aBaiXo rElacio-
Nados, lotados Na EEEM HEriBErto BarBosa araGUaio/caMEta.

MatrÍcULa NoMe PerÍodo eXÉrc. dias
590587/1 dEBora aMaZoNas vEiGa Brito 15/06/2022 14/07/2022 2022 30

57218388/1 aNdrE lUis fraNco loPEs 20/06/2022 19/07/2022 2022 45

Portaria Nº 019/2022 de 24/03/2022
coNcEdEr fÉrias rEGUlaMENtarEs, aos sErvidorEs aBaiXo rElacio-
Nados, lotados Na Erc fraNcisca NoGUEira da costa raMos/Baiao.

MatrÍcULa NoMe PerÍodo eXÉrc. dias
318868/1 aJaX da PaiXao saNtos 09/05/2022 07/06/2022 2022 30
5890060/1 clodoaldo da silva BoHadaNa 09/05/2022 22/06/2022 2022 45
5900685/1 Maria dE JEsUs dE MElo 15/06/2022 14/07/2022 2022 30

Portaria Nº 016/2022 de 24/03/2022
coNcEdEr fÉrias rEGUlaMENtarEs, aos sErvidorEs aBaiXo rEla-
cioNados, lotados Na EE Prof Joao lUdovico/liMoEiro do aJUrU.

MatrÍcULa NoMe PerÍodo eXÉrc. dias
5900303/1 rosiNEY cassio cordEiro da costa 01/06/2022 15/07/2022 2022 45
73503998/1 cHarlEs caMPos loPEs 20/06/2022 19/07/2022 2022 30
57218419/1 ricardo farias PiNHEiro 24/06/2022 01/07/2022 2022 30

Portaria Nº.:1832/2022 de 17/03/2022
Nome: Marcia cristiNa GUiMaraEs dE olivEira
Matrícula:448915/1 Período:14/05/22 à 27/06/22 Exercício:2022
Unidade:EE Jose Bonifacio/Belém
Portaria Nº.:1833/2022 de 17/03/2022
Nome: EriKa dE NaZarE alMEida rodriGUEs
Matrícula:57212421/1 Período:02/05/22 à 31/05/22 Exercício:2022
Unidade:EEEM raimundo vera cruz/ananindeua
Portaria Nº.:1834/2022 de 17/03/2022
Nome: clEoNicE dE JEsUs fErrEira da silva
Matrícula:5655390/2 Período:02/05/22 à 15/06/22 Exercício:2022
Unidade:EEEf Padre Pietro Geosa/ananindeua
Portaria Nº.:1835/2022 de 17/03/2022
Nome: aNa Patricia NoBrE Barroso da silva
Matrícula:5560845/1 Período:16/05/22 à 29/06/22 Exercício:2022
Unidade:EE Neudalino vianna da silveira/ananindeua
Portaria Nº.:2263/2022 de 25/03/2022
Nome: WaldEMar viaNa dE aNdradE JUNior
Matrícula:550890/1 Período:17/05/22 à 30/06/22 Exercício:2019
Unidade:EE Prof renato conduru/Belém
Portaria nº.:06/2022 de 28/03/2022
Nome: GilcilÉia lEal dE lEal
Matrícula:5899991/1 Período:04/07 à 17/08/22Exercício:2022
Unidade:EEfM João apolinário Batista Pamplona/stª cruz do ariri
errata
errata na Publicação da Portaria nº.:2027/2022 de 22/03/2022
Nome:WalMir GoMEs da silva
onde se lê:triênio:18/11/11 a 17/11/14
Leia-se:triênio:18/01/11 a 17/01/14
Publicada no Diário Oficial nº.34909 de 28/03/2022
errata da Portaria nº.:2041/2022 de 23/03/
Nome:GilsoN JosÉ BEZErra PErEira
onde se lê:triênio:25/05/10 a 24/05/13 – 25/05/13 a 24/05/16
Leia-se:triênio:29/05/10 a 28/05/13 – 29/05/13 a 28/05/16
Publicada no Diário Oficial nº.34909 de 28/03/2022
Portaria nº.:06/2022 de 28/03/2022
Nome: GilcilÉia lEal dE lEal
Matrícula:5899991/1 Período:04/07 à 17/08/22Exercício:2022
Unidade:EEfM João apolinário Batista Pamplona/stª cruz do ariri
torNar seM eFeito
Portaria Nº.:1020/2022 de 25/03/2022
tornar sem efeito a Portaria Nº 90/2022 de 16/02/2022,que formali-
zou a dispensa, da servidora soNia Maria fErrEira roBlEdo,matricula 
0468711/011, lotada na divisão de apoio/Belém, do emprego de Professor 
Colaborador, para fins de regularização funcional.
errata
errata na Publicação da Portaria nº.:2027/2022 de 22/03/2022
Nome:WalMir GoMEs da silva
onde se lê:triênio:18/11/11 a 17/11/14
Leia-se:triênio:18/01/11 a 17/01/14
Publicada no Diário Oficial nº.34909 de 28/03/2022
errata da Portaria nº.:2041/2022 de 23/03/
Nome:GilsoN JosÉ BEZErra PErEira
onde se lê:triênio:25/05/10 a 24/05/13 – 25/05/13 a 24/05/16
Leia-se:triênio:29/05/10 a 28/05/13 – 29/05/13 a 28/05/16
Publicada no Diário Oficial nº.34909 de 28/03/2022

Protocolo: 778372

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata da cLÁUsULa do 2° terMo aditiVo – 
do VaLor do reaJUste ao coNtrato N° 03/2020-UePa
ProcEsso N° 2021/ 959200
coNtrato N° 03/2020-UEPa
UEPa/ c. Q. coMÉrcio E sErviÇos aliMENtÍcios E EvENto ltda.
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oNde se LÊ:
(...), sendo que o subsídio de alimentação pago pela Universidade do Es-
tado do Pará, correspondente a 60% do valor unitário, fica atualizado em 
r$7,51 (sete reais e cinquenta e um centavos).
Leia-se:
(...),sendo que o subsídio de alimentação pago pela Universidade do Es-
tado do Pará, correspondente a 60% do valor unitário, fica atualiza-
do em r$7,15 (sete reais e quinze centavos).
tErMo aditivo PUBlicado No doE dE 13/01/2022
NÚMEro da PUBlicaÇÃo No doE: 34.828.
NÚMEro do Protocolo No doE: 750322

Protocolo: 777940
errata -sUPriMeNto de FUNdo
Protocolo: 766940
Processo nº. 2022/146349 - 
Portaria N.º 581 de 03 de março de 2022.
onde se lê - ProJEto/atividadE: 1010008870c (12 364 1506 8870)
Leia-se - ProJEto/atividadE: 1010008473 (12 571 1506 8473)
onde se lê: fonte: 0661
Leia-se: fonte: 0261
ordenador de despesa
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Publicada no Diário Oficial N.º 34.880 de 04 de Março de 2022.

Protocolo: 778060

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 983/2022, de 29 de MarÇo de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNistrativo dE caMPU
Nome: aNa cristiNa cUNHa MENdoNca siMas
Matrícula funcional: 5522609/ 5
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 3.000,00
339039_ r$ 1.000,00
Portaria N° 985/2022, de 29 de MarÇo de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE caMPUs dE iNtErioriZ
Nome: rENato fErrEira carr
Matrícula funcional: 5719100/ 2
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
carlos JosE caPEla BisPo
Pró-Reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 778158

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
Portaria N° 969/2022, de 29 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: GlEicY KarEN aBdoN alvEs PaEs
id. fUNcioNal: 57188511/2
carGo: ProfEssor assistENtE
data iNicio: 18.04.2022
data tÉrMiNo: 02.05.2022
QUaNtidadE: 6,0 (seis)
Portaria N° 970/2022, de 29 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: aliNE soUZa sardiNHa
id. fUNcioNal: 57233073/1
carGo: ProfEssor assistENtE
data iNicio: 18.04.2022
data tÉrMiNo: 03.05.2022
QUaNtidadE: 15,5 (quinze e meia)
Portaria N° 971/2022, de 29 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: distrito dE MosQUEiros-Pa
NoME do sErvidor: Maria cElia Barros virGoliNo PiNto
id. fUNcioNal: 5255368/2
carGo: ProfEssor assistENtE
data iNicio: 14.03.2022
data tÉrMiNo: 19.03.2022
QUaNtidadE: 5,5 (cinco e meia)

Portaria N° 975/2022, de 29 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: dENisoN liMa corrEa
id. fUNcioNal: 5947568/1
carGo: ProfEssor sUBstitUto
data iNicio: 19.04.2022
data tÉrMiNo: 11.05.2022
QUaNtidadE: 8,0 (oito)
Portaria N° 976/2022, de 29 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: coNcEiÇÃo do araGUaia-Pa
NoME do sErvidor: ivaNiltoN fErrEira
id. fUNcioNal: 5942021/1
carGo: ProfEssor sUBstitUto
data iNicio: 30.03.2022
data tÉrMiNo: 14.04.2022
QUaNtidadE: 8,0 (oito)
Portaria N° 977/2022, de 29 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 forma Pará
oriGEM: BElÉM-Pa
dEstiNo: Mocajuba-Pa
NoME do sErvidor: Maridalva raMos lEitE
id. fUNcioNal: 5117810/1
carGo:ProfEssor assistENtE
data iNicio: 12.06.2022
data tÉrMiNo: 23.06.2022
QUaNtidadE: 15,5 (quinze e meia)
Portaria N° 978/2022, de 29 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: alEssaNdra J. GUEdEs dE MoraEs
id. fUNcioNal: 5951682/1
carGo: ProfEssor sUBstitUto
data iNicio: 28.03.2022
data tÉrMiNo: 13.04.2022
QUaNtidadE: 16,5 (dezesseis e meia)
Portaria N° 979/2022, de 29 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: ministrar disciplina
oriGEM: BElÉM-Pa
dEstiNo: sÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
NoME do sErvidor: MarcElo lUiZ BEZErra da silva
id. fUNcioNal:5534488/2
carGo: ProfEssor assistENtE
data iNicio: 17.04.2022
data tÉrMiNo: 07.05.2022
QUaNtidadE: 20,5 (vinte e meia)
Portaria N° 980/2022, de 29 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: adMilsoN alcaNtara da silva
id. fUNcioNal: 54188981/1
carGo: ProfEssor assistENtE
data iNicio: 05.04.2022
data tÉrMiNo: 20.04.2022
QUaNtidadE: 6,0 (seis)
NEivaldo fialHo do NasciMENto
ordENador

Protocolo: 778149

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do editaL Nº 034/2022 - UePa
EstrUtUraÇÃo acadÊMica E adMiNistrativa do ProGraMa dE 
PÓs- GradUaÇÃo EM ENsiNo EM saÚdE Na aMaZÔNia
da UNivErsidadE do Estado do Pará
ProcEsso sElEtivo siMPlificado
A Direção do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da Univer-
sidade do Estado do Pará – UEPa torna público o processo de seleção de bol-
sista para atendimento ao Projeto Estruturação acadêmica e administrati-
va do Programa de Pós-Graduação em Ensino em Saúde na Amazônia.
o período de inscrição no processo seletivo será de 04 a 08/04/2022.
a inscrição será gratuita e deverá ser feita no PPGEsa, situado à tv. Pere-
bebuí, 2623 - Marco, Belém - Pa no horário das 08 às 14 h.
Mais informações através do telefone: (91) 3131.1729 ou e-mail: mestra-
doesauepa@gmail.com .
o edital, na íntegra, está disponível no site: www.uepa.br .
Belém, 30 de março de 2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 778016
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secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 278/2022 - daF/seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcEsso: 2022/305052
r E s o l v E:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio no período de 11/04/2022 a
12/05/2022, correspondente ao triênio de 06/08/2005 a 05/08/2008, para 
a servidora, EliZEU NEPoMUcENo silva, Matrícula nº 3191818/1, car-
Go: agente administrativo, lotada nesta sEastEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
28 de março de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 277/2022 - daF/seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcEsso: 2022/340895
r E s o l v E:
coNcEdEr, 90 (noventa) dias de licença Prêmio no período de 05/04/2022 
a 03/07/2022, correspondente ao restante do triênio de 18/03/2010 a 
17/03/2013 e 2013/2016, para a servidora, Maria ivoNE dE olivEira 
PErEira, Matrícula nº 3219585/1, carGo: assistente social, lotada nesta 
sEastEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
28 de março de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 276/2022 - daF/seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcEsso: 2022/359638
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 17/02/1987 a 16/02/1990, 
para a servidora, rosEMarY BaldUiNa dE soUZa loPEs, Matrícula nº 
305258/3, carGo: assistente social, lotada nesta sEastEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
28 de março de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 778240

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 273/2022 – seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 342188
rEsolvE:
autorizar o pagamento de 06 e ½ ( sEis E MEia ) diária Para cada sEr-
vidor citado aBaiXo:
aNa Patricia araUJo raMos,57217289/03,coordENadora,osvaldo 
dE aNdradE loPEs filHo,54190378/1,assistENtE adMiNistrativo 
que se deslocará aos municípios de UliaNoPolis,aBaEtEtUBa E Barca-
rENa/Pa, no Período de 03 a 09/04/2022 com objetivo de credenciamen-
to de agentes e habilitação de maquinas junto ao sistema emprega mais 
Brasil e orientação das ações de seguros desemprego. valdiviNo rocHa 
da silva,3223639/1,Motorista conduzir servidor da dtE/sEastEr.
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.333.1504.8950 f: 0101006357 266.734 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
28 de março 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 272/2022 – seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistENcia social,traBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 361729
rEsolvE:
autorizar o pagamento de ½ ( meia) diárias Para cada sErvidor cita-
do aBaiXo:
Maria cÉlia dErEci dos saNtos farias,3202461/1,assistENtE so-
cial,roNald fUrtado MarQUEs,3542659/1,aGENtE adMiNistrati-
vo,3542659/1 que se deslocaram para o município de Marituba/Pa no dia 
02/04/2022 com objetivo de Enfrentamento ao sub registro civil.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1500.8806 f: 0139002241 261.646 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
28 de março 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 275/2022 – seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistENcia social,traBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 366650
rEsolvE:
autorizar o pagamento de 05 e ½ (ciNco e meia) diárias Para cada 
sErvidor citado aBaiXo:
adriaNa soUZa dE Barros,5875412/2,assistENtE social,EdNa Marta 
da silva riBEiro villacortE,54195914/1,assistENtE social E raQUEl 
dos saNtos soUsa,55587724/1,aGENtE dE Portaria que se deslocaram 
para o município de cachoeira do arari/Pa no período de 25/04 a 30/04/2022 
com objetivo de capacitação de trabalho do sUas,siNasE e sisaN.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.128.1505.8399 f: 0339002241 246.896 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
28 de março 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 280/2022 – seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistENcia social,traBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 364512
rEsolvE:
autorizar o pagamento de 01 e ½ (UMa e meia) diárias Para cada sEr-
vidor citado aBaiXo:
rEGiNa iNEs Barros BarBosa dE alMEida,5945935/1,GErENtE,JosÉ 
lUiZ fErrEira crUZ,54190670,aGENtE dE Portaria E GUilHErME dias 
MarQUEs,3220680/1,aGENtE dE Portaria que se deslocaram para o mu-
nicípio de saNto aNtoNio do taUá/Pa no período de 29/03 a 30/03/2022 
com objetivo de Enfrentamento ao sub registro civil.Josias Elias dE ME-
lo,57176166/1,57176166/1,Motorista coNdUZir vEicUlo coM EQUioE 
tÉcNica da drccP/sEastE.retroativo do dia 28/03/2022.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1500.8806 f: 0339002241 254.778 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
29 de março 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
Mat. 5945555/1

Protocolo: 777983

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 274/2022 – seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2021/1306855
r E s o l v E:
cEdEr a servidora EliaNE socorro dias carMo dE aNdradE, matrícu-
la 54195078/ 5, ocupante do cargo técnico em Gestão Pública, da secreta-
ria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda – sEastEr 
para a secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos/sEJUdH, no 
período de 01/04/2022 a 31/03/2026 , sem ônus para o órgão de origem, 
nos termos do decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doE 34.240 
de 01/06/2020.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
28 de março de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
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Portaria Nº 279/2022 – seaster
o sEcrEtário adJUNto dE Estado dE assistÊNcia social, traBa-
lHo, EMPrEGo E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
através do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 
de 01 de janeiro de 2019.
rEsolvE:
PUBLICAR a divulgação da Lista Definitiva do Edital de Chamamento Públi-
co nº 001/2022/ sEastEr, que tem por objetivo selecionar artesãos, com 
suas respectivas produções, para participação no 15º salão do artesanato 
raízes Brasileira - Brasília/df, que será realizado no período de 04 a 08 de 
maio de 2022, na arena de Eventos do Pátio Brasil shopping em Brasília 
– df. 
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
30 de março de 2022.
inocêncio renato Gasparim
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Matrícula 5945555/1
GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de assistÊNcia sociaL, traBaLHo, eMPreGo e reNda
diretoria de QUaLiFicaÇÃo ProFissioNaL e eMPreeNdedorisMo  

resULtado deFiNitiVo do editaL de cHaMaMeNto PÚBLico N° 001/2022/seaster/ 15° saLÃo do 
artesaNato – BrasÍLia dF.

eNtidades

ordeM eNtidade cNPJ
totaL de 
PoNtUa-

ÇÃo

cLassiFica-
ÇÃo

1.
associaÇÃo. PaE e HaB. NatUrEZa E 

artE do MUNicÍPio dE BarcarENa-Pa- 
NatUrartE

07.549.478/0001-
14 107

  classifi-
cado

2. coNsElHo sUPErior dE artEsÃo do 
Pará - cosaPa 02.120698/0001-04 106,7 classifi-

cado

3.
cooPErativa dE Micro ProdUtorEs E 
artEsÃos da arEa MEtroPolitaNa dE 

BElÉM - coMiP

22.986.699/0001-
43 106 classifi-

cado

4. associaÇÃo dos artEsÃos ProdUto-
rEs dE Miriti - aaPaM 37.741359/0001-20 106 classifi-

cado

5. associaÇÃo dos artEsÃos E EXPosi-
torEs do Pará - aMaZÔNia artEPaM

01.965.506/0001-
06 104,8 classifi-

cado

6. sociEdadE dE aMiGos dE icoaraci 
- soaMi

00.772.267/0001-
05 104,7 classifi-

cado

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de assistÊNcia sociaL, traBaLHo, eMPreGo 
e reNda
diretoria de QUaLiFicaÇÃo ProFissioNaL e eMPreeNdedorisMo

resULtado deFiNitiVo do editaL de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 001/2022/seaster/ 15º saLÃo do 
artesaNato – BrasÍLia dF

artesÃo - iNdiVidUaL
NoMe cPF totaL de PoNtUaÇÃo cLassiFicaÇÃo

JEffErsoN Paiva dE soUsa 669.792.852-20 107 classificado
flávio NasciMENto dE soUZa 829.802.682-91 107 classificado

Maria aParEcida sardiNHa Matos 171.815.422-49 107 classificada

ivaN tEiXEira lEal 367.332.292-34 106 classificado
 

resULtado deFiNitiVo do editaL de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 001/2022/seaster/ 15º saLÃo do 
artesaNato – BrasÍLia dF

artesÃo - Microempreendedor individual (Mei):
NoMe cPF totaL de PoNtUaÇÃo cLassiFicaÇÃo

aNtoNio carlos dE olivEira 
cordEiro 300.152.512-68 106 classificado

aNa PaUla Mota do rosário 805.015.912-49 99 classificada

Portaria Nº 261 de 24 de MarÇo de 2022.
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNsidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, 
rEsolvE:
i – dEsiGNar o(a) servidor(a), JacirENE aMaral PiNto, Matrícula: 
57197325, assistente social, lotado(a) no(a) das, para atuar como fiscal 
titular, e o (a) servidor (a) Patricia Maria soarEs da silva Brito, Matrí-
cula nº 3642697/1, assistente social, lotado(a) no(a) das, abrigo Estadual 
de Mulheres vítimas de violência doméstica em Marabá, para atuar como 
suplente do contrato administrativo n° 25/2021, celebrado com a MEd laBo-
ratorio diaGNostico dE coNfiaNÇa EirEli, cujo objeto o fornecimento 
de a locação de imóvel urbano situado na Folha 17 Quadra 20 Lote 08 e 10 
Marabá/Pará, para uso da secretaria de Estado de assistência social, traba-
lho, Emprego e renda, para funcionamento do abrigo Estadual de Mulheres 
vítimas de violência doméstica e familiar, no município de Marabá.

Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 24 de março de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1

Protocolo: 777980

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 313-GP-FasePa de 29/03/2022
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo dE atENdiMENto socioEdUcativo do Pará-
fasEPa, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governa-
mental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34571 de 03 de maio de 2021.
considerando o art. 4º da lei nº 7.794 de 14 de janeiro de 2014, que atri-
bui a Comissão de Gratificação de Desempenho de Atividade Socioeducati-
va – cGdas a coordenação e operacionalização do processo de avaliação;
rEsolvE:
art. 1º - fica instituída, junto ao Gabinete da Presidência, comissão de 
avaliação de desempenho a que se confere o artigo 7º da lei nº 7.794 
de 14 de janeiro de 2014 que dispõe sobre a criação da Gratificação de 
Desempenho de Atividade Socioeducativa no âmbito desta Fundação, para 
o período de 2021.
Art. 2º Para compor a presente Comissão fica designado sem prejuízos de 
suas funções e sem ônus para a fasEPa, os seguintes servidores:
i – YEda Maria loBato PErEira, matrícula 3208010/1 representando a 
assessoria da Presidência que presidirá a comissão, dará apoio no proces-
so de avaliação no sentido de participar dos processos de condensação das 
avaliações advindas das Unidades e setores, conforme art. 12 do decreto 
nº 1.047, de 05 de maio de 2014.
ii – diaNa castElo MoNÇÃo dE soUZa, matrícula nº 7001229/1 repre-
sentando a ProJUr;
iii – MarcElo WENdEll costa da silva, matrícula nº 57173851/1 re-
presentando a diretoria administrativa e financeira-daf;
iv – rEGiNa lÚcia saNtos dE olivEira, matrícula nº 54180592/2, re-
presentando a diretoria de atendimento socioeducativo/das;
v- vlaEdEMilsoN PErEira caMiNHa, matrícula nº 54189486/1 e Maria 
ENEida BEriNa, matrícula nº 3194507/1 representando a Gerência de 
recursos Humanos/GrH;
vi – rENata da costa fraNÇa, matrícula nº 57200301/1 representando 
o Núcleo de Gestão de Pessoas/NGP;
vii – rENato JaNio fErrEira Maia, matrícula nº 54180595/2 represen-
tando o Núcleo de Planejamento/NUPlaN;
viii – PEdro PaUlo PiNto dE liMa, matrícula nº 54195998/1 represen-
tando o setor de tecnologia da informação/GiNfo;
ParáGrafo ÚNico: o servidor PEdro PaUlo PiNto dE liMa substituirá 
o presidente da comissão em sua ausência ou impedimento.
art. 3º - a assessoria da Presidência deverá fornecer todo apoio executivo 
necessário para a garantia dos trabalhos da comissão;
artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor em 15 de março de 2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
lUiZ cElso da silva
 Presidente da fasEPa

Protocolo: 778265

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Processo nº 2021/1436499
o Presidente da fundação de atendimento socioeducativo do Pará, no uso 
de suas atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos autos 
do processo em epígrafe, bem como as disposições do Edital de Pregão 
Eletrônico nº 02/2022 – fasEPa, que tem por objeto a aQUisiÇÃo dE 
EQUiPaMENtos dE sEGUraNÇa tiPo, alGEMas, para atender as neces-
sidades das Unidades Operacionais da FASEPA conforme especificações e 
definições mínimas constantes no Termo de Referência, Anexo I, bem como 
considerando a manifestação da comissão de controle interno, resolve:
i – HoMoloGar, nos termos do art. 13, incisos v do decreto Estadual nº 
534/2020, o objeto deste certame à empresa tatical casEs EQUiPaMEN-
tos 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 – determinar à comissão Permanente de licitação a adoção dos pro-
cedimentos necessários para a publicação deste termo de homologação;
iii – determinar à Gerência de contratos e convênios a elaboração do 
instrumento contratual nos termos do edital desta licitação;
IV – Determinar à Diretoria Administrativa e Financeira a indicação de fiscal de contrato.
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rEGistrE-sE, cUMPra-sE e PUBliQUE-sE.
Belém, 28 de Março de 2022.
lUiZ cElso da silva
Presidente da fasEPa

Protocolo: 778225

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 311 de 29 de MarÇo de 2022- 
rEsolvE:conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidor JUlio alMEida 
dE Matos matrícula nº. 3226107/1, cargo aGENtE adMiNistrativo, triênio 
02.06.2013/2016, período 18.04.2022 à 17.05.2022.
Portaria Nº 312 de 29 de MarÇo de 2022- 
rEsolvE:conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora Maria 
JosE cardoso dE olivEira, matrícula nº. 3196046/1, cargo aUXiliar dE 
ENfErMaGEM, triênio 01.06.2013/2016, período 01.05.2022 à 30.05.2022.
lUiZ cElso da silva - Presidente

Protocolo: 778195

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

diÁria
.

Portaria N° 162 de 28 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 2022/314075.
r E s o l v E:
coNcEdEr dUas E MEia diárias, em favor da colaboradora Eventual abai-
xo identificada, para participar da “Formação de Conselheiras da Mulher”, 
no município de Belém, no período de 05 a 07/04/2022. 

NoMe carGo
JUrEMa Maria do aMParo colaboradora Eventual

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE JUstiÇa E dirEitos HUMaNos, 28 dE MarÇo dE 2022
JosÉ fraNcisco dE JEsUs PaNtoJa PErEira
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 778197
Portaria N° 166 de 29 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 2022/297373.
 rE s o l v E:
coNcEdEr dEZ E MEia diárias, em favor dos servidores desta sEJUdH, 
abaixo identificados, para Participação no Acampamento Terra Livre , no 
período de 04 a 14/04/2022, em Brasília/df. 

NoMe carGo MatricULa

siMoNE costa E silva assistENtE social 57202782/1

PUYr dos saNtos tEMBÉ GErENtE 57176344/5

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE JUstiÇa E dirEitos HUMaNos, 29 dE Mar-
Ço dE 2022
JosÉ fraNcisco dE JEsUs PaNtoJa PErEira
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 778184
Portaria N° 164 de 28 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 2022/363227.
r E s o l v E:
coNcEdEr dUas E MEia diárias, em favor dos servidores desta sEJUdH, 
abaixo identificados, para Caravana de Direitos Humanos e Cidadania no 
município de santa izabel/Pa, no período de 01 a 03/04/2022. 

NoMe carGo MatricULa
lariZa PErla E silva MartiNs assEssora 5958849-1 

aNa claUdia tEiXEira saNtiaGo assEssora 5958833/1 

aNa cristiNa colarEs Motta assistENtE adMiNis-
trativo 5225167-1 

aNaNias soarEs da costa Motorista 57202332 

aNisio NUNEs dE fiGUEirEdo assistENtE adMiNis-
trativo 505033/8 

BENEdito raUl sacraMENto cUNHa assistENtE adMiNis-
trativo 54181872/2 

roBErto carlos Boa MortE GarcEZ assEssor 5942345/2 
crEMilda NataliNa dE soUZa MaGalHÃEs datiloGrafa 5050286/2

EMiraldo loBo raiol assistENtE adMiNis-
trativo 511699/3

ErNEsto lavor silva assistENtE adMiNis-
trativo 57201766 

isaac siMÃo MElUl assistENtE adMiNis-
trativo 732540/1 

JosEaNE tavarEs farias assistENtE adMiNis-
trativo 5898162/1

Katia PaMPloNa PUGEt assistENtE adMiNis-
trativo 57201775/1 

sUaNE olivEira da silva sEcrEtária 57221293 

coNcEdEr dUas E MEia diárias, em favor da colaboradora eventual, abai-
xo identificada, para Caravana de Direitos Humanos e Cidadania no muni-
cípio de santa izabel/Pa, no período de 01 a 03/04/2022. 

NoMe carGo
JacY froEs corrEa colaBorador EvENtUal

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE JUstiÇa E dirEitos HUMaNos, 28 dE Mar-
Ço dE 2022
JosÉ fraNcisco dE JEsUs PaNtoJa PErEira
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 778185
Portaria N° 147 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 2022/340660.
r E s o l v E:
coNcEdEr trÊs E MEia diárias, em favor do servidor desta sEJUdH, abai-
xo identificado, para conduzir o Secretário de Justiça e Direitos Humanos 
ao município de cametá/Pa, no período de 23 a 26/03/2022. 

NoMe carGo MatrÍcULa
PEdro JosÉ silva da silva Motorista 57192939/2

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE JUstiÇa E dirEitos HUMaNos, 23 dE Mar-
Ço dE 2022
JosÉ fraNcisco dE JEsUs PaNtoJa PErEira
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 778201
Portaria N° 160 de 28 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 2022/313901.
r E s o l v E:
coNcEdEr dUas E MEia diárias, em favor das colaboradoras eventuais 
abaixo identificadas, para “Formação de Conselheiras da Mulher”, em Be-
lém/Pa, no período de 05 a 07/04/2022. 

NoMe
HEidiaNY KatriNE MorENo
GilMara das NEvEs alvEs

cElENE liMa dos saNtos Barros

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE JUstiÇa E dirEitos HUMaNos, 28 dE Mar-
Ço dE 2022
JosÉ fraNcisco dE JEsUs PaNtoJa PErEira
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 778221
Portaria N° 165 de 29 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 2022/339732.
r E s o l v E:
coNcEdEr dEZENovE E MEia diárias, em favor dos servidores desta sE-
JUDH abaixo identificados, para ação de fiscalização em estabelecimentos 
comerciais nos municípios de cumaru do Norte, floresta do araguaia, Pau 
darco, rio Maria, sta. Maria, santana do araguaia, Xinguara, no período 
de 04 a 23/04/2022. 

NoMe carGo MatrÍcULa
rodriGo viEira MoUra coordENador dE fiscaliZaÇÃo 57208915/3

cÍcEro da PaiXÃo riBEiro filHo aGENtE dE viGilÂNcia saNitária 86665/1
JEffErsoN rodriGo dE olivEira 

GoNÇalvEs assistENtE adMiNistrativo 57195607/2

MaNoEl sErGio BorGEs Motorista 5807239/2
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coNcEdEr dEZENovE E MEia diárias, em favor do colaborador Eventual 
abaixo identificado, para ação de fiscalização em estabelecimentos comer-
ciais nos municípios de cumaru do Norte, floresta do araguaia, Pau darco, 
rio Maria, sta. Maria, santana do araguaia, Xinguara, no período de 04 a 
23/04/2022. 

NoMe carGo
aNtoNio NEstor Barros PErEira colaborador Eventual

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE JUstiÇa E dirEitos HUMaNos, 29 dE Mar-
Ço dE 2022
JosÉ fraNcisco dE JEsUs PaNtoJa PErEira
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 778180
Portaria Nº 156, de 24 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 2022/280337.
r E s o l v E:
coNcEdEr UMa E MEia diárias em favor dos servidores desta sEJUdH, 
abaixo identificados, para prestar apoio e participação em ação comemo-
rativa sobre os 21 dias dE ativisMo coNtra o racisMo no município 
de castanhal/Pa, no período de 24 à 25/03/2022. 

NoMe carGo MatrÍcULa
vanessa santa Brígida Moura Bastos Gerente de Promoção da igualdade racial 57217309/2

simone costa e silva técnica de Gestão direitos Humanos 57202782/1
Edinária Bento da silva assessora técnica 6403757/2

ananias soares da costa Motorista 57202332/1

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE JUstiÇa E dirEitos HUMaNos, 24 dE Mar-
Ço dE 2022
JosÉ fraNcisco dE JEsUs PaNtoJa PErEira
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 778176

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

Portaria N° 135/2022 – daF/sedeMe - BeLÉM, 29 de MarÇo de 2022.
Nome:daNilo GoNÇalvEs dE soUZa/Matricula:n° 58581000/2/cargo: 
secretário operacional da comissão da Política de incentivos/origem:Be-
lém-Pa/destino:Barcarena – Pa/Período: dia 30/03/2022/diária: 0,5 
(meia)/objetivo: acompanhar o Grupo de avaliação de Projetos – GaaP e 
o Grupo de acompanhamento de Projetos incentivados – GaPi, às instala-
ções da empresa fertilizantes tocantins.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 778248
Portaria N° 136/2022 – BeLÉM, de 29 de MarÇo de 2022.
Nome: JosÉ dos saNtos GUiMarÃEs/ Matricula:3254941/1/ cargo: Moto-
rista/ origem: Belém-Pa/destino: abaetetuba-Pa/ Período: dia 01/04/2022/ 
Diárias:0,5 (meia) /Objetivo: conduzir servidor da SEDEME, a fim de acompa-
nharem o Governador Helder Barbalho em agenda pública na região.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 778353

.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

Portaria Nº 044/2022 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/337926;r E s o l v E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: saNdra NaZarÉ MartiNs dE MoUra tEiXEira, matrí-
cula: 57227297/3, ocupante do cargo de assessora e aNdrÉ da PaiXÃo 
rodriGUEs, Motorista.
OBJETIVO: Participar de reuniões e tratativas com superficiários da Comu-
nidade Jundiaí em Barcarena/Pa.
dEstiNo:  Barcarena
PErÍodo: 30 e 31/03/2022
QtdE: ½ diária (cada dia de viagem)
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 22 de março de 2022.
lUtfala dE castro Bitar-Presidente

Protocolo: 778134

..

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

..

coNtrato
.

ref: Publicação do contrato Nº05/2022-iMetroParÁ.
extrato do contrato Nº: 05/2022.
dispensa de Licitação n° 06/2022.
Processo nº 91/2022, Protocolo nº 202200206
objeto: contratação de serviços emergencial de controle de pragas (sani-
tização) com disponibilização de mão de obra e materiais.
data da assinatura: 29/03/2022. vigência: a vigência deste contrato é de 
06 (seis) meses, a contar do dia da sua assinatura.
valor global estimado: r$ 27.955,50 (vinte e sete mil, novecentos e cin-
qüenta e cinco reais e cinqüenta centavos).
foNtE: 0260/0660 - recursos Prov. de transferência de convênios.
fUNcioNal: 14 122 1297 8338.
ProJEto/atividadE: operacionalização das ações administrativas.
NatUrEZa dE dEsPEsa: 339039 – outros serviços de terceiros-Pessoa Juridica.
contratado: iNvicta coMÉrcio E sErviÇos EirEli.
Endereço: trav. WE 32, Bairro cidade Nova iv s/N, cEP 67.133.150.
ordenadora: rafaEla Barata cHavEs

Protocolo: 778199
ref: Publicação do contrato Nº04/2022-iMetroParÁ.
extrato do contrato Nº: 04/2022.
dispensa de Licitação n° 05/2022.
Processo nº 44/2022, Protocolo nº 202200053.
objeto: contratação de empresa especializada para a prestação de servi-
ços elétricos no prédio sede do iMEtroPará.
data da assinatura: 29/03/2022. vigência: o prazo de vigência será de 
01(um) mês, a contar da data de assinatura de contrato.
valor global estimado: r$ 99.038,59 (noventa e nove mil, trinta e oito 
reais e cinqüenta e nove centavos).
foNtE: 0260 - recursos Provenientes de transferência de convênios.
fUNcioNal: 14 126 1508 8238.
ProJEto/atividadE: Gestão de tecnologia da informação e comunicação.
NatUrEZa dE dEsPEsa: 339040.57 – serv. de Proc.de dados somente tic.
contratado: diNaMic coMÉrcio E sErviÇos EirEli EPP.
Endereço: av. senador lemos nº242-sala 06, Bairro Umarizal, cEP 
66.050.000.
ordenadora: rafaEla Barata cHavEs

Protocolo: 778194
..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

aNULar cLÁUsULa coNtratUaL
Portaria Nº 064/2022
a PrEsidENtE da JUNta coMErcial do Estado do Pará- JUcEPa, 
usando das suas atribuições legais, rEsolvE:
art. 1º anular a cláusula 1.2 do 1º termo aditivo do contrato nº 005/2021, 
celebrado com a empresa ElEvatEX MaNUtENcao dE ElEvadorEs ltda, 
conforme processo nº 2021/988535.
assinatura: 25/03/2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
ordenadora: cilene Moreira sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 778035
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

termo de inexigibilidade de Licitação nº 03/2022
a JUNta coMErcial do Estado do Pará – JUcEPa, inscrita no cNPJ 
04.825.329/0001-42, representada por sua secretária Geral, sra. Maria de 
Fátima Cavalcante Vasconcelos, no âmbito de suas atribuições legais, e con-
siderando Parecer Jurídico n° 831/2022 da JUcEPa, nos autos do processo 
nº 2022/220656, resolve determinar iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo, em 
consonância com o disposto no Art. 25, inciso I e II, da Lei Nº 8.666/93, e al-
terações, visando realizar contratação da empresa coNsUltrE – coNsUlto-
ria E trEiNaMENto ltda, cNPJ nº 36.003.671/0001-53, que tem por objeto 
oferecer aos participantes as condições necessárias para a melhor compre-
ensão das complexas alterações trazidas pela Emenda constitucional 103/19, 
ao Regime Próprio de Previdência Social, esclarecendo, de forma detalhada e 
didática, as novas regras de concessão de aposentadoria, pensão por morte, 
custeio, cálculos, acumulação de benefícios, dentre outras novidades que pas-
sarão a ser aplicadas na Previdência dos servidores públicos, no valor de r$ 
3.790,00 (três mil setecentos e noventa reais), para atender despesas com 
o curso a Nova PrEvidÊNcia do sErvidor PÚBlico coM a Ec 103/19.
assinatura: 29/03/2022
ordenador: Maria de fátima cavalcante vasconcelos – secretária Geral da 
JUcEPa.

Protocolo: 778108
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.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação
nº 03/2022
a JUNta coMErcial do Estado do Pará – JUcEPa, no uso de suas 
atribuições legais, resolve ratificar a iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo 
nº 003/2022, em consonância com o disposto no Art.25, inciso I e II C/C 
do art.26 da lei nº 8.666/93, e alterações, visando realizar contratação 
da empresa coNsUltrE – coNsUltoria E trEiNaMENto ltda, cNPJ nº 
36.003.671/0001-53, que tem por objeto oferecer aos participantes as 
condições necessárias para a melhor compreensão das complexas altera-
ções trazidas pela Emenda Constitucional 103/19, ao Regime Próprio de 
Previdência social, esclarecendo, de forma detalhada e didática, as novas 
regras de concessão de aposentadoria, pensão por morte, custeio, cálcu-
los, acumulação de benefícios, dentre outras novidades que passarão a ser 
aplicadas na Previdência dos servidores públicos, no valor de r$ 3.790,00 
(três mil setecentos e noventa reais), para atender despesas com o curso a 
Nova PrEvidÊNcia do sErvidor PÚBlico coM a Ec 103/19.
assinatura: 29/03/2022
ordenadora: cilene Moreira sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 778111

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo N° 012/2022
Pae N° 2021/1231959.
assinatura: 28/03/2022
vigência: 28/03/2022 à 27/03/2027
1. objeto: o presente termo de cooperação tem por objeto a mútua coo-
peração entre os partícipes, com o objetivo de:
1.1. Simplificar e racionalizar o processo de registro e legalização do empre-
sário e sociedades empresárias, estimulando o ingresso de novos empreendi-
mentos na economia formal, reduzindo custos e prazos para o empreendedor;
1.2. Promover, de forma simultânea, o registro de empresas na JUCEPA, a 
emissão do Alvará Provisório de Localização e Funcionamento e a emissão 
do registro de inscrição Estadual e/ou alteração do cadastro de empresas 
no âmbito federal, estadual e municipal;
1.3. Assegurar, de forma permanente e coordenada, o intercâmbio e a 
integração dos processos de informações cadastrais de registro e de licen-
ciamento entre o Município e a JUcEPa;
1.4. Eliminar exigências repetitivas de documentos e procedimentos entre 
os órgãos de registro e licenciamento de empresas;
1.5. reduzir os prazos de prestação dos serviços de registro e licenciamento de empresas;
1.6. Integrar os principais órgãos públicos envolvidos na abertura de em-
presas, evitando o deslocamento do empreendedor por diversos locais.
Partes: Junta comercial do Estado do Pará e Prefeitura de ananindeua, 
cNPJ: 05.058.441/0001-68.
ordenadora responsável: cilene Moreira sabino de oliveira- Presidente 
da JUcEPa.

Protocolo: 777899

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 071/2022 de 29/03/2022.  
art. 1º coNcEdEr férias à servidora lUZiMar raMos Barros, matricula 
54186843/1, de 30/03/2022 a 28/04/2022, referente ao período aquisitivo 
15/07/2019 a 14/07/2020, conforme o processo nº 2022/363752. cilENE 
MorEira saBiNo dE olivEira – Presidente.

Protocolo: 778005

.

.

NÚCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA 
MUNICÍPIOS VERDES

.

.

.

desiGNar serVidor
.

desiGNaÇÃo de aGeNte PÚBLico de coNtroLe
Portaria N° 011/2022 – NePMV
Processo n° 2022/165068
a diretora Geral do Núcleo Executor do Programa Municípios verdes – 
NEPMv, no uso de suas atribuições legais estabelecidas na lei Estadual nº 
7.756, de 03 de dezembro de 2013 e o art. 34 decreto Estadual nº 2.536, 
de 03 de novembro de 2006, rEsolvE:
art. 1. dEsiGNar o servidor, EdsoN dUartE dE JEsUs, matrícula funcio-
nal n° 5176999/1, Economista, para exercer a função de agente Público de 
controle deste Núcleo Executor do Programa Municípios verdes – NEPMv.
art. 2. fica excluído o servidor luiz Gonzaga Queiroz castro, matrícula 
funcional n° 5904239-2, técnico em Gestão Pública, da Portaria de 
designação de aPc nº 005/2022-NEPMv (publicada no doE nº 34862 de 
10/02/2022).
art. 3. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
art.4. dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 29 de Março de 2022 - JaQUEliNE dE carvalHo PEÇaNHa (dire-
tora Geral do Núcleo Executor do Programa Municípios verdes – NEPMv)

Protocolo: 778226

desiGNaÇÃo coMissÃo
Portaria Nº 014/2022-NePMV
Processo n° 2022/334904
a diretora Geral do Núcleo Executor do Programa Municípios verdes - 
NEPMv, no exercício de suas atribuições legais, estabelecidas na lei Es-
tadual n° 7.756/2013, posteriormente alterada pela lei Estadual nº 
8.096/2015, de 01 de janeiro de 2015 e lei Estadual nº 8.404/2016, de 13 
de outubro de 2016, e considerando o disposto no art. 74 da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994; rEsolvE:
art. 1. NoMEar a servidora, JaQUEliNE dE carvalHo PEÇaNHa, matrí-
cula funcional n° 5960514, para compor a comissão de implementação do 
PaE como Gestor setorial deste Núcleo Executor do Programa Municípios 
verdes – NEPMv.
Art. 2. Fica excluída a servidora Ayamy da Costa Migiyama, matrícula 
funcional n° 57234932, da Portaria de designação nº 021/2020-NEPMv 
(publicada no doE nº 34261 de 23/06/2020).
art. 3. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
art.4. dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém-Pa, 29 de março de 2022- JaQUEliNE dE carvalHo PEÇaNHa (di-
retora Geral do Núcleo Executor do Programa Municípios verdes – NEPMv)

Protocolo: 778381

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria coNJUNta de desiGNaÇÃo N° 010/2022 – NePMV
o Presidente do instituto de terras do Pará (itErPa/Pa), e a diretora Geral 
do Núcleo Executor do Programa Municípios verde (NEPMv), no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas, rEsolvEM:
Art. 1º Designar o servidor Potyguara Prazeres de Oliveira Ferreira- ma-
trícula 54185591, para atuar como fiscal do contrato administrativo nº 
001/2022 - NEPMv, referente a aquisição de 50 (cinquenta) tablet tipo ii.
art. 2. são atribuições do fiscal do coNtrato:
I - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; II - Fiscalizar o cum-
primento, pelo contratado, das normas, objeto e cláusulas contratuais; iii 
- registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contra-
to; iv - confrontar se o valor a ser pago mensalmente ao contratado está 
em conformidade com o valor estabelecido no contrato, atestando a nota 
fiscal/fatura de pagamento, juntando, inclusive, termo declaratório que o 
serviço foi satisfatoriamente executado; v - controlar o prazo de vigência 
do contrato sob sua responsabilidade; VI - Apresentar relatórios consolida-
dos sobre a execução do contrato, quando solicitado.
Art. 3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fis-
cal deverão ser encaminhadas aos seus superiores, em tempo hábil, para 
adoção das medidas convenientes.
art. 4. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
art.5. dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém-Pa, 21 de março de 2022.
BrUNo YoHEiJi KoNo raMos - Presidente do itErPa/Pa
JaQUEliNE dE carvalHo PEÇaNHa - diretora Geral do NEPMv

Protocolo: 777917

.

.

FÉrias
.

FÉrias
Portaria Nº 013/2022-NePMV
Processo n° 2022/353492
a diretora Geral do Núcleo Executor do Programa Municípios verdes - 
NEPMv, no exercício de suas atribuições legais, estabelecidas na lei Es-
tadual n° 7.756/2013, posteriormente alterada pela lei Estadual nº 
8.096/2015, de 01 de janeiro de 2015 e lei Estadual nº 8.404/2016, de 13 
de outubro de 2016, e considerando o disposto no art. 74 da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994; rEsolvE:
coNcEdEr, no período de 09/05/2022 a 07/06/2022, férias regulamen-
tares a servidora Jessyka Caroline Costa Naiff Ferreira, Coordenadora 
de recursos Humanos do NEPMv, portadora da matrícula funcional nº 
5935735/4, referente ao período aquisitivo de 06/05/2021 a 05/05/2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém-Pa, 29 de Março de 2022. 
(JaQUEliNE dE carvalHo PEÇaNHa - diretora Geral do Núcleo Executor 
do Programa Municípios verdes – NEPMv)

Protocolo: 778357

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 0283/2022, de 28 de MarÇo de 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo dE dEsENvolviMENto UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo os termos dos Processos 2022/289765, de 11/03/2022- 
cosG/sEdoP.
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r E s o l v E:
i - EXclUir, dos efeitos da Portaria nº. 0257/2022 de 22/03/2022, 
publicada no doE 34.907, de 25/03/2022, o servidor JoNatas soarEs 
PErEira, Matrícula nº 57202050/2, cargo/função: Motorista.
ii- iNclUir, nos efeitos da Portaria nº. 0257/2022 de 22/03/2022, 
publicada no doE 34.907, de 25/03/2022, o servidor JaiME PErEs dE 
olivEira, Matrícula nº 7030/1, cargo/função: Motorista.
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 778164

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 0282/2022, de 28 de MarÇo de 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo dE oBras PÚBlicas, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado no doE nº. 
33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº. 072/2019, 
de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNsidEraNdo os termos do Processo 2022/357537, de 25/03/2022 - 
difis/sEdoP.
r E s o l v E:
i - dEsiGNar o servidor láZaro cÉZar da silva liMa JÚNior, Matrícula 
nº 5913247/3, cargo/função: diretor de Planejamento de obras e confor-
midade, como fiscal do Contrato celebrado entre a Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas – sEdoP e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

22/2022 J.a construção civil Eireli
Execução de serviços de drenagem e Pavimentação 

asfáltica de vias urbanas em Municípios na região do 
lago tucuruí do Estado do Pará-lote 02.

ii – dEsiGNar o servidor WlYElisoN BarBosa cErEJa, Matrícula nº 
5951197/2, cargo/função: coordenador de Núcleo, para acompanhar e 
fiscalizar, como suplente, a execução do contrato, acima descrito, nos im-
pedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
 arNaldo doPaZo aNtoNio JosE
secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 778162
Portaria Nº.0270/2022, de 25 de MarÇo de 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo dE oBras PÚBlicas, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 
de 19/02/2019,
coNsidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNsidEraNdo os termos do Processo 2022/352022, de 24/03/2022– 
difis/sEdoP.
r E s o l v E: 
i - rEvoGar a Portaria nº 0247/2022, de 18/03/2022, publicada no doE nº 
34.901, de 22/03/2022, referente à  designação de fiscal do contrato nº 71 /2022, 
os servidores lUis MarcElo alaMar dE soUsa, Matrícula nº. 54190976/3, e 
PaUlo aNdrÉ dos saNtos MoNtEiro, Matrícula nº. 57176077/1.
ii – dEsiGNar o servidor lEo cristiaNo da costa saNtos, Matrícula nº. 
5965143/1, cargo/função: técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro 
Civil, como fiscal do Contrato celebrado entre a Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Urbano e obras Públicas – sEdoP e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

71/2022 Prefeitura Municipal de igara-
pé-açu

 

reforma, ampliação e reestruturação do terminal 
rodoviário de igarapé-açú/ Espaço para Micro empre-

endedores, no Município de igarapé-açú/Pa.

iii – dEsiGNar a servidora caroliNa da costa NasciMENto, Matrícula 
nº. 5964977/1, Cargo/Função: Assessor I, para acompanhar e fiscalizar, 
como suplente, a execução do contrato, acima descrito, nos impedimentos 
legais e eventuais do titular.
iv - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNtoNio JosE
secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 778169
Portaria Nº. 0293/2022, de 29 de MarÇo de 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo dE oBras PÚBlicas, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado no doE nº. 
33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº. 072/2019, 
de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNsidEraNdo os termos do Processo 2022/363926, de 28/03/2022 - 
difis/sEdoP.
r E s o l v E:
i - dEsiGNar a servidora MariElZa rodriGUEs Batista caPEloNi, Ma-
trícula nº. 51855667/2, cargo/função: técnico em Gestão de obras Públicas
-Arquiteto, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas – sEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

44/2022 Prefeitura Municipal de 
Brasil Novo

construção de cobertura da Quadra Poliesportiva san-
tos dumond na vicinal, no Município de Brasil Novo/Pa.

ii – dEsiGNar o servidor JosÉ soMBrEiro da silva NEto, Matrícula nº 
5897265/3, cargo/função: técnico em Gestão de obras Públicas- Enge-
nheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNtoNio JosE
secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 778302
Portaria Nº. 0292/2022, de 29 de MarÇo de 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo dE oBras PÚBlicas, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 
de 19/02/2019,
coNsidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNsidEraNdo os termos do Processo 2022/363871, de 28/03/2022 - 
difis/sEdoP.
r E s o l v E:
i - dEsiGNar o servidor fraNcisco dEMÉtrio dE carvalHo NEto, Ma-
trícula nº. 5956734/1, cargo/função: coordenador de Núcleo regional, 
como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Urbano e obras Públicas – sEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

39/2022 Prefeitura Municipal de Novo 
Progresso

construção de galerias em concreto na avenida 
Jamanxim e rua cristalina, no Município de Novo 

Progresso/Pa.

ii – dEsiGNar a servidora alBa valÉria liMa JorGE, Matrícula nº. 
5121345/1, Cargo/Função: Coordenador, para acompanhar e fiscalizar, 
como suplente, a execução do convênio, acima descrito, nos impedimen-
tos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNtoNio JosE
secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 778292
Portaria Nº. 0294/2022, de 29 de MarÇo de 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo dE oBras PÚBlicas, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado no doE nº. 
33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº. 072/2019, 
de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNsidEraNdo os termos do Processo 2022/370169, de 29/03/2022 - 
difis/sEdoP.
r E s o l v E:
i - dEsiGNar o servidor MarcUs viNiciUs aNGEliM dE aZEvEdo, Ma-
trícula nº 5936254/2, Cargo/Função: Coordenador, como fiscal do Contra-
to celebrado entre a secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas – sEdoP e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

006/2022 círio construtora e serviços 
ltda

Execução dos serviços de drenagem e Pavimentação 
asfáltica de vias urbanas em Municípios nas regionais 
que integram o Estado do Pará, lote 05- regionais do 

Guajará e Marajó.

ii – dEsiGNar o servidor WlYElisoN BarBosa cErEJa, Matrícula nº 
5951197/2, cargo/função: coordenador de Núcleo, para acompanhar e 
fiscalizar, como suplente, a execução do contrato, acima descrito, nos im-
pedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNtoNio JosE
secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 778311

.

.

errata
.

errata de Portaria
Portaria Nº. 0204/2022, de 11 de MarÇo de 2022.
PUBlicada No doE Nº. 34.893, dE 15/03/2022.
onde se lê: 

  
5946506/1 Jackeline Abreu da Silva secretário de Gabinete 30/01/2021 a 

29/01/2022
27/04/2022 

a 26/05/2022

Leia-se:

  
5946506/1 Jackeline Abreu da Silva secretário de Gabinete 30/01/2021 a 

29/01/2022

04/04/2022 
a 18/04/2022 

e
26/12/2022 

a 09/01/2022

Protocolo: 778244
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errata de Portaria
Portaria Nº. 093/2022, de 07 de FeVeiro de 2022.
PUBlicada No doE Nº. 34.862, dE 10/02/2022.
onde se lê:
Portaria Nº. 093/2021, dE 07 dE fEvErEiro dE 2022.
Leia-se:
Portaria Nº. 093/2022, dE 07 dE fEvErEiro dE 2022.

Protocolo: 778245
..

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 15/2022 – coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 15/2021
PartEs:
secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
carmona cabrera construtora de obras s.a - cNPJ 25.316.468/0001-10
oBJEto: construção do Muro de concreto e Proteção do Muro com Enroca-
mento de pedra rachão, da Praia de crispím, no município de Marapanim, 
neste Estado.
viGÊNcia: 30/03/2022 a 30/03/2023
valor: r$ 7.966.512,83
Nota dE EMPENHo: Nº 2022NE00205
dotaÇÃo orÇaMENtária:
07101 15.695.1498.7658 449051 0101/0301
foro: Belém
data da assiNatUra: 29/03/2022
ordENador rEsPoNsávEl:
Benedito Ruy Santos Cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNtratada:
Avenida Almirante Barroso, nº 700, sala 401, ed. ASBEP Office, marco, 
cEP 66.093-020.
telefone: (91) 3347-1631

Protocolo: 778310

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º tac Nº 28/2021 - tP 05/2021
PartEs:
secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
aoKi & soUZa ENGENHaria ltda - cNPJ nº 21.250.517/0001-09
oBJEto: construção de 700 Metros de Estivas em concreto armado, na 
vila de Maiuatá, no município de igarapé-Miri,neste Estado.
JUSTIFICATIVA: Reequilíbrio econômico financeiro, cfe. art. 65, II, d, da 
lei 8.666/93.
valor do rEEQUiliBrio: r$ 52.121,21
dotaÇÃo orÇaMENtária: 07101 15.451.1489-7645 449051 0101/0301
data da assiNatUra: 29/03/2022
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Benedito Ruy Santos Cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 778279

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 0285/2022, de 28 de MarÇo de 2022.
o sEcrEtário dE Estado dE dEsENvolviMENto UrBaNo E oBras PÚ-
Blicas, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/363806, de 28/03/2022 
– GaB/sEdoP;
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: arnaldo dopazo antônio José, Matrícula nº 8090220/9; cargo/fun-
ção: secretário adjunto de Gestão de obras Públicas.
oBJEtivo: realizar vistoria técnica às obras da sEdoP no Município.
dEstiNo: santarém/Pa.
diárias: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 31/03 a 01/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdito rUY saNtos caBral/crEa 8430d Pa
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 778167
Portaria Nº. 0284/2022, de 28 de MarÇo de 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo dE dEsENvolviMENto UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/361981, de 25/03/2022 
– difis/sEdoP;
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Marcus vinicius angelim de azevedo, Matrícula nº 5936254/2; car-
go/função: coordenador.

oBJEtivo: acompanhar o treinamento operacional da Estação de trata-
mento de água, referente à obra do sistema de abastecimento de água na 
cidade de ourém/Pa- contrato nº 017/2012.
NoME: Jonatas soares Pereira, Matrícula nº 57202050/2; cargo/função: 
Motorista.
oBJEtivo: conduzir o veículo com o servidor, ao Município de ourém/Pa.
dEstiNo: ourém/Pa.
diárias: 0,5 (meia).
data: 30/03/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 778165
Portaria Nº. 0280/2022, de 28 de MarÇo de 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo dE dEsENvolviMENto UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo a lei Estadual nº. 7.087, de 16/01/2008/coNcidadEs/
Pa e o regimento interno do coNcidadEs/Pa; e ainda o que dispõe os 
arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 de Janeiro de 1994;
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/362490, de 25/03/2022 
– coNci/sEdoP;
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao colaborador 
eventual relacionado:
NoME: Evandro saulo fonseca de abreu, cPf: 289.405.122-00; cargo/
função: colaborador Eventual.
oBJEtivo: Participar de reuniões na Prefeitura Municipal com objetivo de 
instaurar o conselho Municipal das cidades no Município de salvaterra, e 
realizar articulação para a conferência Municipal das cidades.
dEstiNo: salvaterra/Pa.
diária: 3,5 (três e meia).
PErÍodo: 06 a 09/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 778157
Portaria Nº. 0281/2022, de 28 de MarÇo de 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo dE dEsENvolviMENto UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/362273 de 25/03/2022 
– coNci/sEdoP;
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias a servidora 
abaixo relacionada:
NoME: Janete do socorro Batista de lima, Matrícula nº. 54180774/4; car-
go/função: diretor.
oBJEtivo: Participar de reuniões na Prefeitura Municipal com objetivo de 
instaurar o conselho Municipal das cidades no Município de salvaterra, e 
realizar articulação para a conferência Municipal das cidades.
dEstiNo: salvaterra/Pa.
diária: 3,5 (três e meia).
PErÍodo: 06 a 09/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 778160
Portaria Nº. 0278/2022, de 25 de MarÇo de 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo dE dEsENvolviMENto UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/358406, de 25/03/2022 
– cosG/sEdoP;
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Andreson Rannyery Lima de Sousa, Matrícula nº 57201117/1; Car-
go/função: Motorista.
oBJEtivo: conduzir o veículo com técnico da sEdoP, ao distrito de Be-
lém- Mosqueiro, com fim de assessoramento técnico necessário referente 
às obras de pavimentação asfáltica.
dEstiNo: Mosqueiro (distrito de Belém)/Pa.
diárias: 0,5 (meia).
data: 01/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 778154
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Portaria Nº. 0279/2022, de 25 de MarÇo de 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo dE dEsENvolviMENto UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/358168, de 25/03/2022 
– cosG/sEdoP;
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Andreson Rannyery Lima de Sousa, Matrícula nº 57201117/1; Car-
go/função: Motorista.
oBJEtivo: conduzir o veículo com técnico da sEdoP, ao distrito de Be-
lém- Mosqueiro, com fim de assessoramento técnico necessário referente 
às obras de pavimentação asfáltica.
dEstiNo: Mosqueiro (distrito de Belém)/Pa.
diárias: 0,5 (meia).
data: 29/03/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.
.

Protocolo: 778155

.

.

oUtras MatÉrias
.

7º tac Nº 01/2017 – cP Nº 28/2014
Partes:
secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
círculo Engenharia ltda – cNPJ 83.330.902/0001-13
objeto: reforma do antigo Hospital são Joaquim para instalação do Hos- 
pital regional Público dos caetés no Estado do Pará, no município de ca-
panema/Pa.
Justificativa: Replanilhamento de serviços com reflexo financeiro, cfe. Art. 65, 
§ 1º da lei nº 8.666/93 e compensação referente à administração Pública.
valor do acréscimo: r$ 4.797.788,13
data da assinatura: 20/10/2021
Ordenador Responsável: Benedito Ruy Santos Cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
oBsErvaÇÃo: rePUBLicado Por ter saido coM iNcorreÇÕes Nos doe  
Nº 719298 e  746721, de 22/10/2021 e 29/12/2021, resPectriVaMeNte

Protocolo: 777994

.

.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

12° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 41/2017
Objeto: Em face de acréscimos e decréscimos de quantitativos, ficam ajus-
tadas as planilhas do contrato e acrescido o valor de r$6.413.311,83 (seis 
milhões e quatrocentos e treze mil e trezentos e onze reais e oitenta e três 
centavos), passando o valor global de r$122.322.687,80 (cento e vinte e 
dois milhões e trezentos e vinte e dois mil e seiscentos e oitenta e sete 
reais e oitenta centavos), para r$128.735.999,63 (cento e vinte e oito 
milhões e setecentos e trinta e cinco mil e novecentos e noventa e nove 
reais e sessenta e três centavos), representando um aumento na ordem de 
5,665194% em relação ao valor inicial do contrato.
data de assinatura: 29.03.2022.
Contratada: Consórcio Bolonha. CNPJ: 28.166.096/0001-81.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 778341

.

.

oUtras MatÉrias
.

coMPaNHia de saNeaMeNto do ParÁ – cosaNPa
coMPaNHia FecHada
cNPJ N. 04.945.341/0001-90
aViso aos acioNistas
comunicamos aos acionistas da coMPaNHia dE saNEaMENto do Pará 
– cosaNPa que se encontram à disposição, na sede social da companhia, 
localizada na avenida Magalhães Barata, nº. 1201 – Belém – Pará, os docu-
mentos a que se refere o art. 133 da lei nº. 6.404/76, relativo ao exercício 
findo em 31/12/2021.
Belém, 29 de março de 2022.
JosÉ aNtoNio dE aNGElis
Presidente

Protocolo: 777386

..

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

coMPaNHia de HaBitaÇÃo do estado do ParÁ - coHaB/Pa
coMUNicaÇÃo de descLassisFicaÇÃo de ProPosta
rdc nº 06/2021
oBJEto: contratação de empresa especializada de engenharia para a Exe-
cução dos serviços de construção de 336 unidades habitacionais no conjunto 
residencial liberdade iii, localizado no campus iii, da UfPa, Belém-Pa.
a companhia de Habitação do Estado do Pará – coHaB/Pa, por meio da 
comissão Permanente de licitação, designada pela 003/2022, de 05 de 
janeiro de 2022, comunica aos interessados que a Empresa K. M. Batista 
CAMPOS EIRELI-EPP, teve sua Proposta desclassificada. Fica desde já con-
cedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação das razões de 
recurso. ficam as demais empresas participantes intimadas a apresentar 
contrarrazões, nos termos da legislação vigente.
Belém, 29 de março de 2022.
comissão Permanente de licitação

Protocolo: 777978

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

.

errata
.

errata ao 10º terMo aditiVo/coNtrato Nº002/2014-NGtM, PU-
BLicada No diÁrio oFiciaL Nº34.907, de 25 de MarÇo de 2022.
oNde se LÊ: valor: 12.653.169,04
Leia se: valor: 7.000.762,83

Protocolo: 777945

.

.

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 198 de 28 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.
r E s o l v E:
i – dEsiGNar a servidora claricE dE olivEira NovaEs MaciEl, 
identidade funcional nº 5055679/3, ocupante do cargo de agente 
administrativo, lotada na diretoria de administração e finanças – daf, 
para responder pelo cargo de assessor técnico, GEP-das-012.4, no 
período de 03/03/2022 a 01/04/2022, com todas as vantagens inerentes 
ao cargo durante o impedimento da titular JENiffEr WalKiriaM E silva 
GalvÃo, identidade funcional nº 54197017/3, ocupante do cargo de 
assessor técnico, GEP-das-012.4, lotada no Gabinete do secretário, 
que se encontra em gozo de férias no período acima citado, conforme 
Portaria nº 052 de 02 de fevereiro de 2022, publicada no doE nº 34.854 
de 03/02/2022.
ii – Esta Portaria possui efeitos retroativos a 03 de março de 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 28 de março de 2022.
carlos EdilsoN dE alMEida MaNEscHY
secretário de Estado

Protocolo: 777970

.

.

errata
.

errata de eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iN-
ceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
Protocolo: 777834, publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.911, 
de 29.03.2022.
onde se lê: oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de 
bolsa de incentivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNstrU-
tor, por meio do Edital de credenciamento nº 007/2021 - sEctEt - Edital 
de credenciamento de profissionais especializados para atuarem nas fun-
ções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administrativas para 
atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de 
vínculo empregatício com o estado do Pará.
Leia-se: oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa 
de incentivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNstrUtor, por 
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meio do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt - Edital de cre-
denciamento de profissionais especializados para atuarem nas funções de 
instrutoria, coordenação e apoio às atividades administrativas para atendi-
mento às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de víncu-
lo empregatício com o estado do Pará.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 29 de março de 2022.
carlos EdilsoN dE alMEida MaNEscHY
secretário de Estado

Protocolo: 778368

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 199 de 29 de MarÇo de 2022
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doE nº 34.163 de 31.03.2020.
coNsidEraNdo o processo nº 2022/365367.
r E s o l v E:
i – autorizar os servidores carlos EdUardo MiraNda da coNcEiÇÃo, 
identidade funcional nº 54187348/2, ocupante do cargo de coordenador, 
lotado na sEcad; Priscila carvalHo castro, identidade funcional nº 
5947233/1, ocupante do cargo de Gerente, lotada no Gabinete do se-
cretário/ascoM, a viajarem ao município de Mocajuba-Pa, nos dias 01 e 
02/04/2022, para participar de aula inaugural, da cerimônia do Jaleco do 
Curso de Enfermagem, e de cobertura jornalística e fotográfica; e ROBER-
to carlos fUrtado dE PiNa, identidade funcional nº 3948/1, ocupante 
do cargo de Motorista, lotado na diretoria de administração e finanças – 
daf, que conduzirá os servidores da sEcad e do Gabinete do secretário/
ascoM, ao referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 29 de março de 2022. 
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 778171
Portaria Nº 200 de 29 de MarÇo de 2022
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doE nº 34.163 de 31.03.2020.
coNsidEraNdo o processo nº 2022/365779.
r E s o l v E:
i – autorizar as servidoras Maridalva raMos lEitE, identidade funcional 
nº 5117810, ocupante do cargo de docente, lotada na dENc/UEPa, e Mar-
GarEtE carrÉra BittENcoUrt, identidade funcional nº 511473365, 
ocupante do cargo de coordenadora, lotada no caMPUs iv/UEPa, a viaja-
rem ao município de são sebastião da Boa vista-Pa, no período de 30/03 
a 01/04/2022, a fim de realizar visita técnica para início do curso de Gra-
duação em Enfermagem.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias às servidoras acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 29 de março de 2022. 
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 778172

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a publicação de Protocolo nº 776034, publi-
cada no Diário Oficial do Estado nº 34.905, de 24.03.2022, referente 
a coNvocaÇÃo dos candidatos credenciados por meio do edital 002/2022 
– SECTET, Edital de credenciamento de profissionais especializados para 
instrutoria, coordenação e apoio às atividades administrativas para atendi-
mento às demandas do Programa Pará Profissional, sem geração de vínculo 
empregatício com o Estado do Pará, por não comparecimento a esta convo-
cação, tornando-os assim descredenciadas neste processo:
aPoio
clefea correa Pacheco
Hosaías Nascimento dos santos
raira alana correa de oliveira
Jaciléia da conceição assunção
iran simões Júnior
Janes Liyn Joplin
coordENaÇÃo - QUalQUEr árEa
valdete Maria das chadas farias
ligia rodrigues da silva
Karley dos Reis Ribeiro
Hermias Gomes Monteiro
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 29 de março de 2022.
carlos EdilsoN dE alMEida MaNEscHY
secretário de Estado

Protocolo: 778369

..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

errata
.

errata
Portaria N° 080/2022 – dirad, de 15 de Março de 2022.
Publicada no doE n° 34.894 de 16/03/2022, referente à designação:
lorENa arEdE BarBosa, matrícula 5917956/1.
onde lê-se: técnico em Gestão de desenvolvimento ciência tecnologia.
Leia-se: coordenadora do controle interno.

Protocolo: 778196

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

secretaria de estado de esPorte e LaZer
desiGNar FiscaL de coNtrato
 Portaria Nº 103/2022-seeL
o sEcrEtário dE Estado dE EsPortE E laZEr no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doE nº30.714, de 30 de junho de 2006, e consideran-
do o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, rEsolvE:
i – substituir a servidora laila JacoB dE liMa matricula nº5895911/1, 
pela servidora Katia cilENE dE farias rocHa, matrícula nº5499119/2, 
para fiscalizar o contrato administrativo nº 02/2022-SEEL, firmado entre 
esta secretaria e a EMPrEsa GodoY coMErcio E sErviÇo ltda, toman-
do todas as providências necessárias para a fiscalização e fiel execução do 
objeto dos referidos contratos.
Belém, 29 de Março de 2022.
NivaN sEtUBal NoroNHa
secretário de Estado de Esporte e lazer - sEEl

Protocolo: 778063

.

.

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 210/GePs/setUr de 29 de MarÇo de 2022
coNsidEraNdo os termos do Processo Nº 2022/361090;rEsolvE: con-
ceder 04 e ½ (quatro e meia) diárias ao servidor aNtÔNio GErsoN alvEs 
crUZ, Matrícula Nº 5960339/1, Gerente de Qualidade.oBJ: realizar visi-
ta técnica de levantamento de serviços em salvaterra e soure.dEstiNo: 
soure e salvaterra/Pa, PErÍodo: 05/04 a 09/04/2022.ordENador:aN-
dErsoN olivEira cavalcaNtE

Protocolo: 778316
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 003/2022
PartEs: o Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da secretaria de Estado de turismo, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 15.488.858/0001-14, e a reed Exhibitions alcantara Machado 
ltda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 02.162.646/0001-09.
do oBJEto: contratação de empresa para participação da secretaria de 
Estado de turismo do Pará no evento WtM latin america, a ocorrer no 
Expo center Norte em são Paulo - sP, que será realizado no período de 05 
a 07 de abril de 2022.
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUstificativa dE iNEXiGiBilidadE dE 
licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput, da 
lei nº 8.666/93.
valor EstiMado: r$ 179.368,24 (cento e setenta e nove mil, trezentos 
e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos)
rEcUrsos orÇaMENtários: funcional Programática. 69101. 
23.695.1498.8383 – Promoção e divulgação de Produtos turísticos, ele-
mento de despesa: 339039, fonte: 0101 – recursos do tesouro.
ordENador rEsPoNsávEl: aNdrÉ orENGEl dias.
foro: Belém – Estado do Pará.
data: 28 de março de 2022
andré orengel dias
secretário de Estado de turismo

Protocolo: 777959
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..

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado de Turismo resolve ratificar o Termo de Inexigibili-
dade de licitação nº 003/2022, contratação de empresa para participação 
da secretaria de Estado de turismo do Pará no evento WtM latin america, 
a ocorrer no Expo center Norte em são Paulo - sP, que será realizado no 
período de 05 a 07 de abril de 2022.
valor: r$ 179.368,24 (cento e setenta e nove mil, trezentos e sessenta e 
oito reais e vinte e quatro centavos)
Belém (Pa), 28 de março de 2022.
andré orengel dias
secretário de Estado de turismo

Protocolo: 777963
..

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2022 – Processo Nº 2021/653997
o sEcrEtário dE tUrisMo, considerando os termos do processo e Parecer 
Jurídico constante no mesmo, HoMoloGo o resultado do pregão eletrônico nº 
002/2022, adjudicado para diaMoNd sErvicos dE liMPEZa E Mao dE oBra 
ltda, pelo melhor lance de r$396.612,00. (trezentos e noventa e seis mil, seis-
centos e doze reais) para o GrUPo 01, o qual visa à contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, higienização, 
copeiragem, recepção, jardineiro e encarregado nas dependências dos prédios 
da secretaria de turismo –sEtUr, situados na avenida Gentil Bittencourt, nº 43, 
cEP: 66.023-700 e na Praça Maestro Waldemar Henrique s/nº, cEP:66.010.040, 
sendo os serviços prestados com fornecimento de materiais.
Belém, 28 de Março de 2022
aNdrÉ arENGEl dias
secretário da sEtUr

Protocolo: 777981
PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2021 – Processo Nº 2020/151099
o sEcrEtário dE tUrisMo, considerando os termos do processo e Parecer 
Jurídico constante no mesmo, HoMoloGo o resultado do pregão eletrônico 
nº 00002/2021, adjudicado para aQUarEla Grafica ltda, pelo melhor lan-
ce de r$ 1.293.600,00. (um milhão, duzentos e noventa e tres mil e seiscen-
tos reais) para os GrUPos 01, 02, 03 e 04, e rBMf coMErcio atacadista 
dE ProdUtos aliMENticios E sErvicos EirEli, pelo melhor lance de r$ 
347.293,000. (trezentos e quarenta e sete mil duzentos e noventa e tres re-
ais) para o GrUPo 05 o qual visa à contratação de empresa especializada em 
serviços gráficos e de acabamento gráfico, serigráficos, para confecção de 
impressos, banners, faixas, placas em acrílico e Pvc, camisas, brindes, bolsas 
e bonés para atender as demandas desta secretaria.
Belém, 25 de Março de 2022
aNdrÉ arENGEl dias
secretário da sEtUr

Protocolo: 777991
..

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 207/GePs/setUr de 29 de MarÇo de 2022
coNsidEraNdo os termos do Processo Nº 2022/366073; rEsolvE:i – 
conceder suprimento de fundos ao servidor aNdrEY MENdoNca dE soU-
Za, Matrícula Nº 5960339/2, Gerente de Qualidade;ii – o valor do supri-
mento corresponde a: r$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais), para 
atender as despesas de classificação: 339033 (Passagens e Locomoção).O 
valor referido no item ii vincula-se ao seguinte prazo: a utilização do su-
primento de fundos será no período de 30 (trinta) dias após a data de 
recebimento, devendo ocorrer a prestação de contas no prazo máximo de 
15 dias após o período de aplicação.ORDENADOR:ANDERSON OLIVEIRA 
cavalcaNtE

Protocolo: 778115
.

diÁria
.

Portaria Nº 206/setUr de 29 de MarÇo de 2022
coNsidEraNdo os termos do processo 2022/357048; rEsolvE: conce-
der 11 e 1/2 (onze e meia) diárias a servidora rEGiNa lÚcia MoraEs PE-
rEira, mat. 54195545/2, técnico de Planejamento e Gestão em turismo. 
OBJ: Acompanhar e supervisionar a instrutória do Curso “Condutor Am-
biental de trilhas e caminhadas”, que será realizado pela sEtUr através 
da GQPR, em parceria com o Ideflor-Bio, Amazônia Aventura e Corpo de 
Bombeiros. dEstiNo: curuça/Pa. PErÍodo: 03 à 14/04/2022. ordENa-
dor: aNdErsoN olivEira cavalcaNtE.

Protocolo: 778114
Portaria 208/GePs/setUr de 29 de MarÇo de 2022
coNsidEraNdo os termos do processo 2022/152138;rEsolvE: conceder 
a complementação de 02 (duas) diárias, conforme Portaria nº 030/2022, 
publicada no doE 34.862 dE 10/02/2022, ao servidor aNdrÉ orENGEl 
dias, matrícula funcional nº. 5888072/4, secretário de Estado de turismo, 
em razão do período do deslocamento ter sido de 17/02 à 20/02/2022.
ordENador:aNdErsoN olivEira cavalcaNtE

Protocolo: 778146
Portaria Nº 205/GePs/setUr de 29 de MarÇo de 2022
coNsidEraNdo os termos do processo 2022/356960; rEsolvE: conce-
der 05 e ½ (cinco e meia) diárias ao colaborador Eventual dEoclÉcio 
NEvEs cordEiro JÚNior, id:1635261 ssP/Pa, cPf: 328.789.742-04. 
oBJ: instrutor do curso “condutores de trilhas e caminhadas”, que será 
realizado pela sEtUr através da GQPr. dEstiNo: curuçá/Pa. PErÍodo: 
03 a 08/04/2022. ordENador: aNdErsoN olivEira cavalcaNtE.

Protocolo: 778104

Portaria Nº 204/GePs/setUr de 29 de MarÇo de 2022
coNsidEraNdo os termos do processo 2022/356445; rEsolvE: conce-
der 05 e ½ (cinco e meia) diárias ao colaborador Eventual diEGo silva 
Barros, id: 5695919 Pc/Pa, cPf: 946.123.902-53. oBJ: instrutor do 
curso “condutores de trilhas e caminhadas”, que será realizado pela sE-
tUr através da GQPr. dEstiNo: curuçá/Pa. PErÍodo: 03 a 08/04/2022. 
ordENador: aNdErsoN olivEira cavalcaNtE.

Protocolo: 778096
Portaria Nº 209/GePs/setUr de 29 de MarÇo de 2022
coNsidEraNdo os termos do processo 2020/963419;rEsolvE: conceder 5 
e ½ (cinco e meia diárias) a colaboradora Eventual:WaNEssa silva GraN-
GEiro, rG: 3749347 Pc/Pa, oBJ: instrutoria do curso condutor de trilhas e 
caminhadas no Município de Marapanim /Pa.dEstiNo: Marapanim/Pa.PErÍ-
odo: 03/04 a 08/04/2022.ordENador:aNdErsoN olivEira cavalcaNtE

Protocolo: 778236

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 22/2022/GaB/dPG, de 23 de MarÇo de 2022.
regulamenta e organiza as atividades de plantão realizadas por servidores 
da defensoria Pública do Estado do Pará; normatiza a rotina de pagamento 
da diária de Plantão defensorial e dá outras providências.
o dEfENsor PÚBlico-GEral do Estado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 8º, i, iv e viii da lei complementar nº 54, de 07 
de fevereiro de 2006, considerando o disposto na resolução csdP n° 299, 
de 07 de fevereiro de 2022, alterada pela resolução csdP n° 300, de 21 
de fevereiro de 2022; considerando o que consta no PaE Nº 2022/366848; 
rEsolvE:
caPÍtULo i – das NorMas Gerais
art. 1º Esta Portaria regulamenta e organiza as atividades de plantão 
realizadas por servidores da defensoria Pública do Estado do Pará; 
normatiza a rotina de pagamento da diária de Plantão defensorial, 
estabelecida pela resolução csdP n° 299, de 07 de fevereiro de 2022, 
alterada pela resolução csdP n° 300, de 21 de fevereiro de 2022.
§ 1º O regime de plantão, para fins desta PORTARIA, é aquele em que 
o servidor é escalado para o exercício de suas atividades profissionais 
fora do seu expediente normal de trabalho, em unidade cujo serviço é 
estritamente indispensável.
§ 2º o regime de plantão será de 6 (seis) ou 12 (doze) horas, de acordo 
com as necessidades do órgão, requisição da chefia imediata e autorização 
prévia da diretoria.
§ 3º considera-se uma diária de Plantão defensorial o período mínimo de 
06 (seis) horas de trabalho e duas diárias de Plantão defensorial o período 
mínimo de 12 (doze) horas de trabalho.
art. 2º a assistência jurídica, integral e gratuita aos necessitados, na forma do 
art. 5º, lXXiv, da crfB/88, é direito fundamental, e constitui serviço público 
essencial, ininterrupto e contínuo, a ser prestada não somente durante, mas 
também após o expediente ordinário, nos seguintes casos, nos seguintes casos:
I – Nos finais de semana (sábado e domingo), nos feriados, nos pontos 
facultativos e no recesso forense, das 08 (oito) horas até às 14 (quatorze) 
horas, em plantão diurno;
II – Nos finais de semana (sábado e domingo), nas ações de cidadania, 
cursos, capacitações, treinamentos, atividade de educação em direitos, 
processos seletivos, atividades de mutirão, organização de eventos ins-
titucionais e na fiscalização de concursos públicos da Defensoria Pública;
iii – durante os eventos esportivos, auxiliando o Membro (a) da defenso-
ria Pública nas atividades do Juizado do torcedor.
IV – Durante a semana (segunda-feira à sexta-feira), após o expediente 
normal de trabalho, de acordo com as necessidades do órgão, mediante 
requisição da chefia imediata e autorização prévia da respectiva Diretoria 
ou, quando for o caso, pelo Gabinete da defensoria Pública-Geral.
Parágrafo único. Na hipótese de o (a) servidor (a) da Defensoria Pública 
escalado não comparecer ao plantão, quando solicitado, sem justificativa, 
a conduta será comunicada à corregedoria Geral da defensoria Pública 
para a adoção das medidas administrativas legais.
Art. 3º As escalas de plantão serão elaboradas pela chefia imediata obede-
cendo ao sistema de rodízio por ordem alfabética e ratificada pela respectiva 
diretoria ou, quando for o caso, pelo Gabinete da defensoria Pública-Geral.
§ 1º as escalas de plantão deverão ser elaboradas e comunicadas aos ser-
vidores e devem ser afixadas nas áreas de atendimento e porta de acesso 
dos prédios das defensorias públicas, bem como no sítio institucional, pre-
ferencialmente, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
§ 2º Poderá ocorrer permuta entre os plantonistas por meio de requeri-
mento escrito e assinado pelos interessados, observada a antecedência 
mínima de 2 (dois) dias úteis do início do plantão, com ciência à chefia 
imediata e encaminhamento à diretoria respectiva para autorização.
caPÍtULo ii – da ForMa de reaLiZaÇÃo do PLaNtÃo
art. 4º o regime de plantão dos servidores será realizado de forma presencial.
caPÍtULo iii – do reLatÓrio de PLaNtÃo
Art. 5º O plantonista deverá preencher o relatório de plantão, por cada 
dia trabalhado, cujo modelo encontra-se no anexo i desta Portaria, 
contendo a descrição de todas as atividades realizadas no dia e a indicação 
expressa da opção pelo pagamento de diária (s) de Plantão defensorial ou 
folga (s) compensatória (s).
§ 1º a opção referida no caput deste artigo deverá ser uniforme, sendo proibida 
a indicação de mais de uma opção pelo período contínuo de plantão realizado.
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§ 2º o plantonista deverá encaminhar, exclusivamente via PAE, o (s) relatório 
(s) do (s) plantão (ões) referido (s) no caput deste artigo à respectiva diretoria, 
no limite máximo de 48 (quarenta e oito) horas após o término do período de 
plantão, até que seja implementado o sistema próprio de controle de plantão.
§ 3º A respectiva Diretoria registrará a opção pela (s) folga (s) compensatória 
(s) em bancos de folgas do (a) plantonista, devendo todo 10º dia útil de cada 
mês encaminhar o PAE contendo o (s) relatório (s) do (s) plantão (ões) e o (s) 
registro (s) de folga (s) à corregedoria Geral da defensoria Pública.
§ 4º a respectiva diretoria registrará a opção pelo pagamento da (s) 
diária (s) de Plantão defensorial no mapa de pagamento de diárias de 
Plantão defensorial, cujo modelo encontra-se no anexo ii desta Portaria, 
devendo todo 10º dia útil de cada mês encaminhar o PaE contendo o 
(s) relatório (s) do (s) plantão (ões) e o referido mapa ao Gabinete da 
defensoria Pública-Geral.
§ 5º autorizado o pagamento, o Gabinete da defensoria Pública-Geral en-
caminhará o PAE à Gerência de Gestão de Pessoas – GGP, que após as pro-
vidências de registro para pagamento, enviará o processo à corregedoria 
Geral da defensoria Pública.
caPÍtULo iV – da coNtraPrestaÇÃo PeLa reaLiZaÇÃo de PLaNtÃo
art. 6º o (a) servidor (a) da defensoria Pública fará jus à diária de Plantão defensorial:
i – No valor de r$ 186,00 (cento e oitenta e seis reais), por plantão reali-
zado no período de 06 (seis) horas.
ii – No valor de r$ 372,00 (trezentos e setenta e dois reais), por plantão 
realizado no período de 12 (doze) horas.
§ 1º Os valores definitivos neste artigo serão atualizados na ocasião do au-
mento anual dos servidores da defensoria pública e nos mesmos percentuais.
§ 2º A critério do Servidor ou por falta de viabilidade orçamentária e finan-
ceira da Instituição, a contraprestação financeira prevista no caput deste 
artigo será substituída por folga compensatória.
§ 3º a suspensão do pagamento prevista no caput deste artigo será forma-
lizada por ato da defensoria Pública-Geral.
§ 4º O pagamento da contraprestação financeira prevista no caput deste 
artigo ou o registro de folgas compensatórias somente serão deferidos 
após a apresentação do respectivo relatório de plantão.
Art. 7º O plantonista terá direito a 01 (um) dia de folga compensatória por cada 
dia de efetiva atuação em regime de plantão de 6 (seis) horas e 02( dois) dias de 
folga por cada dia de efetiva atuação em regime de plantão de 12 (doze) horas.
§ 1º As folgas compensatórias serão gozadas, mediante autorização prévia 
da diretoria respectiva, a pedido do interessado, com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias, a fim de resguardar a continuidade do serviço público.
§ 2º É vedado o gozo de mais de 5 (cinco) folgas compensatórias a cada pe-
ríodo de 60 (sessenta) dias, exceto em períodos imediatamente anteriores ou 
posteriores ao gozo de férias, quando poderá ser de até 10 (dez) dias.
§ 3º as diretorias remeterão mensalmente à Gerência de Gestão de Pesso-
as o mapa de folgas compensatórias provenientes de plantão.
§ 4º O gozo das folgas compensatórias será formalizado por meio de 
Portaria da defensoria Pública-Geral.
§ 5º As folgas compensatórias prescrevem em 05 (cinco) anos após a rea-
lização da atividade de plantão.
caPÍtULo V – do recesso ForeNse
art. 8º as disposições constantes na presente resolução aplicam-se ao 
plantão referente ao recesso forense, sendo ele compreendido o período 
entre os dias 20 de dezembro e 06 de janeiro do ano seguinte.
art. 9º a escala de regime de plantão relativa ao período de recesso foren-
se será independente da escala de plantão relativa aos finais de semana 
(sábado e domingo), nos feriados, nos pontos facultativos, devendo obe-
decer ao sistema de rodízio por ordem alfabética.
§ 1º o (a) servidor (a) da defensoria Pública ou somente poderá a ser 
escalado novamente no período de recesso forense quando concluído o 
sistema de rodízio por ordem alfabética dos plantonistas.
§ 2º a escala de que trata o caput deste artigo deve ser elaborada de modo 
a evitar que o mesmo servidor realize o plantão no período de recesso fo-
rense em anos consecutivos.
§ 3º a escala de que trata o caput deste artigo deve ser publicada com 
antecedência mínima de até 60 (sessenta) dias.
caPÍtULo Vi – disPosiÇÕes FiNais
Art. 10. Excepcionalmente, havendo viabilidade financeira/orçamentária, os 
plantões realizados pelos servidores da defensoria Pública em período anterior a 
vigência da resolução csdP n° 299, de 07 de fevereiro de 2022, alterada pela 
resolução csdP n° 300, de 21 de fevereiro de 2022 e ainda não compensados 
por folgas, poderão ser indenizados pela administração da seguinte forma:
Parágrafo único. aos servidores da defensoria Pública será devido o valor 
de r$ 186,00 (cento e oitenta e seis reais) por dia de trabalho, mediante 
apresentação de certidão lavrada pela respectiva diretoria ou, quando for 
o caso, pelo Gabinete da defensoria Pública-Geral.
art. 11.  os casos omissos serão decididos pela defensoria Pública-Geral.
art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará
aNeXo i
reLatÓrio de PLaNtÃo

NoME: 
MatrÍcUla: 
carGo: 
lotaÇÃo: 
local do PlaNtÃo: 
data do PlaNtÃo: ____/_____/____ a ____/_____/____ folGa diária 
atividadEs dEsENvolvidas:
 

assinatura: ___________________________________________

aNeXo ii
MaPa de PaGaMeNto de diÁrias de PLaNtÃo deFeNsoriaL 
MÊs de ______

MatrÍ-
cULa NoMe carGo QUaNtidade VaLor totaL 

     
     
     

data: ______/_______/_______  assiNatUra da dirEtoria: 
viaBilidadE orÇaMENtária:

aUtoriZaÇÃo ordENador dE dEsPEsas:

Protocolo: 778107

.

.

errata
.

rePUBLicaÇÃo Por iNcorreÇÃo
coNtrato Nº: 005/2022
Processo nº 2021/1394241 -dPe/Pa.
ModalidadE dE licitaÇÃo: PrEGÃo ElEtrÔNico Nº. aM-
GEsP-10.170/2021
PartEs: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) 
e a empresa coNsÓrcio Novo NordEstE, neste ato representado pela 
empresa costa doUrada vEÍcUlos ltda,
inscrita no cNPJ sob o no 00.770.050/0001-58.
oBJEto: o presente contrato tem por objeto a coNtrataÇÃo dE EMPrEsa 
EsPEcialiZada Na PrEstaÇÃo dE sErviÇos dE locaÇÃo dE vEÍcUlo, 
coM E sEM coNdUtor, coM sistEMa dE GErENciaMENto E coMParti-
LHAMENTO VEICULAR - PLS Nº 057/2020, conforme especificações e quanti-
tativos estabelecidos no termo de referência, anexo do Edital, para atender 
as necessidades da defensoria Pública do Estado do Pará – dPE/Pa.
data assiNatUra: 09/02/2022. valor: Global mensal de r$ 115.706,01.
dotaÇÃo orÇaMENtária.
Programa/Projeto/atividade: 30101.03.122.1447.8458
Natureza da despesa: 339033
fonte: 0101
Plano interno (Pi): 1050008458c
Gp Pará: 273598. viGÊNcia: a contratação tem prazo de vigência de 12 
(doze) meses, contado da data de publicação do extrato contratual no 
Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações assumidas pelas 
partes serão exigíveis, sendo prorrogável na forma do art. 57, inciso ii, da 
lei nº 8.666, de 1993. foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Be-
lém. rEsPoNsávEis da coNtratada: PaUlo EMilio PiMENtEl UZÊda, 
cPf/Mf: 454.876.505-00, e valKiria NaKaMasHi, cPf: 336.870.098-74, 
ENdErEÇo da coNtratada av. comendador calaca, no 1420, Poço, Ma-
ceió/AL, CEP: 57.025-640.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lEdo – defensor Pú-
blico Geral.
PUBlicado No doE Nº 34.863 dE 11/02/2022. Protocolo Nº 759617.

Protocolo: 778019
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 02/2022
coNtrato Nº: 017/2020
Processo N.º 2019/531696 – dP/Pa
Processo N.º 2020/1054852
PartEs: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-
38) e a empresa M.K.r. PEssoa – ME, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 
12.202.614/0001-35.
oBJEto: o objeto deste termo aditivo ao contrato supramencionado é a 
ProrroGaÇÃo do PraZo dE viGÊNcia, inicialmente estabelecido na cláU-
SULA DÉCIMA TERCEIRA do contrato firmado, por mais 12 (doze) meses, 
a contar de 26/03/2022 a 26/03/2023. E ModificaÇÃo do valor do 
coNtrato, inicialmente estabelecido na cláUsUla dÉciMa QUarta, con-
soante dispõe a cláUsUla viGÉsiMa QUarta: da repactuação do contra-
to nº 017/2020, conforme estabelecido na convenção coletiva de trabalho 
2021/2022, modificando o valor unitário mensal por Posto de Servente para 
a: - regional do tocantins para r$ 3.256,93 (três mil, duzentos e cinquenta 
e seis reais e noventa e três centavos), sendo 02 postos no valor total anual 
em r$ 78.166,32 (setenta e oito mil, cento e sessenta e seis reais e trinta 
e dois centavos); - regional do Baixo amazonas para r$ 3.251,69 (três mil, 
duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos), sendo 02 pos-
tos no valor total anual em r$ 78.040,56 (setenta e oito mil, quarenta reais 
e cinquenta e seis centavos); Perfazendo um valor total anual do contrato de 
r$ 156.206,88 (cento e cinquenta seis mil, duzentos e seis reais e oitenta e 
oito centavos), a contar da data-base de janeiro de 2022.
data assiNatUra: 25/03/20222.
dotaÇÃo orÇaMENtária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8460 Natureza de despesa: 
339037 fonte: 0101 Plano interno (Pi): 1050008460c Gp Pará: 273654
 foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém
rEPrEsENtaNtEs da coNtratada:
MarcElo KlEBEr riBEiro PEssoa.
cPf/Mf sob o nº. 191.969.268-13.
ENdErEÇo da coNtratada: avenida 26 de Julho, 960-a, Bairro: Novo 
Buritizal, cEP: 68.904-630, Macapá/aP.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lEdo – defensor Público Geral.

Protocolo: 778001
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..

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: PreGÃo eLetrÔNico, JULGaMeNto: MeNor PreÇo Por iteM.
Número: 005/2022-dPe/Pa
Processo nº: 2021/1229990-dPe/Pa.
objeto: o objeto da presente licitação é a contratação de empresa es-
pecializada na prestação de sErviÇo dE iNtErNEt BaNda larGa, com 
o objetivo de fornecer acEsso a iNtErNEt, quando disponível, para as 
unidades da defensoria Pública do Estado do Pará (dPE-Pa), conforme con-
dições e exigências constantes no Edital e seus anexos.
Entrega do Edital: www.gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.br ou 
ainda na defensoria Pública do Estado do Pará sito a rua Padre Prudêncio 
nº. 154, 2º andar - clcc, campina, Belém – Pará, isento de qualquer taxa, 
mediante a gravação em mídia digital, fornecida pela empresa interessada ou 
por meio de solicitação via e-mail: licitação@defensoria.pa.def.br.
Edital a partir de: 30/03/2022. local de abertura: www.gov.br/compras. 
data da abertura: 12/04/2022 Hora da abertura: 10h00min (Horário de 
Brasília). Responsável pelo certame: Eduardo Tathuhiro Nakata. Ordena-
dor: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lEdo. defensor Público-Geral 
do Estado do Pará.

Protocolo: 778220

.

.

diÁria
.

Portaria 318/2022 - da,21/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia) diária(s) ao defensor Marcio NEiva 
coElHo, matrícula 5895976, objetivo rEaliZar atENdiMENto JUrÍdi-
co E tÉcNico aos adolEscENtEs cUstodiados EM UNidadE socio-
EdUcativa - cEsEM/aNaNiNdEUa. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, 
período 26/01/2022 a 27/01/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 777979
Portaria 313/2022 - da,17/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao servidor lUÃ Baia fErrEira, matrícula 
5916924-2, cargo cHEfE dE GaBiNEtE, objetivo iNaUGUraÇÃo da dE-
fENsoria PÚBlica dE aNaNiNdEUa. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, 
período 27/01/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 777984
Portaria 319/2022 - da,21/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao servidor davidsoN BrENo soUZa da 
coNsolaÇÃo, matrícula 54197219, cargo GErENtE dE MatErial E Pa-
triMoNio, MarcUs viNiciUs alMEida caMPBEll, matrícula 57202564-
1, cargo tÉcNico EM ti dE dEfENsoria PÚBlica a, HidElfraN oli-
vEira alvEs, matrícula 57201688, cargo Motorista, objetivo rEaliZar 
distriBUiÇÃo, rEcolHiMENto E iNstalaÇÃo dE EQUiPaMENtos E Mo-
Biliario. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElEM a iGaraPÉ-aÇU, período 16/02/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 777990
Portaria 315/2022 - da,21/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao servidor da-
vidsoN BrENo soUZa da coNsolaÇÃo, matrícula 54197219, cargo GE-
rENtE dE MatErial E PatriMoNio, objetivo rEaliZar distriBUiÇÃo, 
rEcolHiMENto E adEQUaÇÃo do NUclEo dE aNaNiNdEUa. fundamen-
to legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se 
de BElEM a aNaNiNdEUa, período 27/01/2022, 28/01/2022, 31/01/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 777964
Portaria 314/2022 - da,21/03/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) ao defensor JoÃo PaUlo carNEiro GoN-
ÇalvEs lEdo, matrícula 57193641, objetivo coNvocaÇÃo Para a 60º 
sEssÃo ordiNária do coNdEGE. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a MacaPá, perío-
do 23/03/2022 a 25/03/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 777960
Portaria 316/2022 - da,21/03/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) ao servidor davidsoN BrENo soUZa da 
coNsolaÇÃo, matrícula 54197219, cargo GErENtE dE MatErial E Pa-
triMoNio, objetivo rEaliZar lEvaNtaMENto dE NEcEssidadEs dE 
MoBiliario E EQUiPaMENtos. fundamento legal lei nº 5810/94 e reso-
lução csdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a saliNÓPolis, perío-
do 07/02/2022 a 09/02/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 777967
Portaria 317/2022 - da,21/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao servidor davidsoN BrE-
No soUZa da coNsolaÇÃo, matrícula 54197219, cargo GErENtE dE 
MatErial E PatriMoNio, MarcUs viNiciUs alMEida caMPBEll, ma-
trícula 57202564-1, cargo tÉcNico EM ti dE dEfENsoria PÚBlica a, 
HidElfraN olivEira alvEs, matrícula 57201688, cargo Motorista, 

objetivo rEaliZar distriBUiÇÃo, rEcolHiMENto E iNstalaÇÃo dE 
EQUiPaMENtos E MoBiliario. fundamento legal lei nº 5810/94 e re-
solução csdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a castaNHal, perío-
do 14/02/2022, 15/02/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 777974
Portaria 310/2022 - da,21/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia) diária(s) à defensora alira cristiNa 
dE MENEZEs PErEira, matrícula 5463521, objetivo rEaliZar atENdi-
MENto JUrÍdico aos adolEscENtEs cUstodiados EM UNidadE so-
cioEdUcativa - cEsEM/aNaNiNdEUa. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, 
período 15/03/2022 a 16/03/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 777950
Portaria 312/2022 - da,21/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia) diária(s) aos servidores davidsoN BrE-
No soUZa da coNsolaÇÃo, matrícula 54197219, cargo GErENtE dE 
MatErial E PatriMoNio, MaXiMiaNo soUto aMado NEto, matrícula 
55585587, cargo Motorista, objetivo rEaliZar distriBUiÇÃo, rE-
colHiMENto E adEQUaÇÃo do NUclEo dE aNaNiNdEUa. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de BE-
lEM a aNaNiNdEUa, período 24/01/2022 a 25/01/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 777953
Portaria 321/2022 - da,21/03/2022. 
conceder 6 + 1\2, diária(s) à servidora WaldiNEa da silva MoraEs, 
matrícula 6010806/1, cargo EscrEvENtE datilÓGrafo, objetivo aUXi-
lia dEfENsor PÚBlico Na aÇÃo dE cidadaNia Na aldEia sororo, 
No MUNicÍPio dE BrEJo GraNdE do araGUaia. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a BrEJo 
GraNdE do araGUaia, período 03/03/2022 a 09/03/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778061
Portaria 322/2022 - da,21/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos servidores davidsoN BrENo soU-
Za da coNsolaÇÃo, matrícula 54197219, cargo GErENtE dE MatE-
rial E PatriMoNio, MarcUs viNiciUs alMEida caMPBEll, matrícula 
57202564-1, cargo tÉcNico EM ti dE dEfENsoria PÚBlica a, raiMUN-
do NoNato fErrEira JaNaU, matrícula 32052151, cargo Motorista, 
objetivo rEaliZar distriBUiÇÃo, rEcolHiMENto E iNstalaÇÃo dE 
EQUiPaMENtos E MoBiliario. fundamento legal lei nº 5810/94 e reso-
lução csdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a aBaEtEtUBa, perío-
do 21/02/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778065
Portaria 323/2022 - da,21/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao servidor da-
vidsoN BrENo soUZa da coNsolaÇÃo, matrícula 54197219, cargo 
GErENtE dE MatErial E PatriMoNio, objetivo rEaliZa adEQUaÇÃo 
do NUclEo dE aNaNiNdEUa. fundamento legal lei nº 5810/94 e reso-
lução csdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, perío-
do 01/02/2022 a 03/02/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778067
Portaria 324/2022 - da,21/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) aos servidores aNa cristiNa 
MorENo fUrtado, matrícula 5463870-2, cargo aNalista dE dEfENso-
ria PÚBlica a, JosE Maria dos saNtos lEitE, matrícula 57211801, 
cargo Motorista, objetivo rEaliZar atENdiMENto tÉcNico aos ado-
lEscENtEs cUstodiados EM UNidadE socioEdUcativa - cEsEM/aNa-
NiNdEUa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, período 26/01/2022 a 
27/01/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778070
Portaria 320/2022 - da,21/03/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) aos servidores davidsoN BrENo soUZa da 
coNsolaÇÃo, matrícula 54197219, cargo GErENtE dE MatErial E Pa-
triMoNio, MarcUs viNiciUs alMEida caMPBEll, matrícula 57202564-
1, cargo tÉcNico EM ti dE dEfENsoria PÚBlica a, HidElfraN 
olivEira alvEs, matrícula 57201688, cargo Motorista, objetivo rE-
aliZar distriBUiÇÃo, rEcolHiMENto E iNstalaÇÃo dE EQUiPaMEN-
tos E MoBiliario. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 
266/2021, para deslocar-se de BElEM a BarcarENa, período 17/02/2022 
a 18/02/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778059
Portaria 350/2022 - da,22/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos defensores JosE EricKsoN fErrEira 
rodriGUEs, matrícula 57234671-1, fraNcEliNo ElEUtErio da silva, 
matrícula 5895962, objetivo ParticiPar do BalcÃo dE dirEitos. fun-
damento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-
se de MaraBá a sÃo JoÃo do araGUaia, período 10/03/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778156
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Portaria 348/2022 - da,22/03/2022. 
conceder 2 + 1\2, 2 + 1\2, 2 + 1\2, 3 + 1\2, diária(s) ao defensor ro-
GErio siQUEira dos saNtos, matrícula 55589169-1, objetivo rEali-
Zar itiNErÂNcia. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 
266/2021, para deslocar-se de sÃo GEraldo do araGUaia a saNta-
Na do araGUaia, período 07/03/2022 a 09/03/2022, 14/03/2022 a 
16/03/2022, 21/03/2022 a 23/03/2022, 28/03/2022 a 31/03/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778148
Portaria 334/2022 - da,22/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao servidor EdiNaldo tENorio dE frEi-
tas, matrícula 57234526-1, cargo aUXiliar dE dEfENsoria PÚBlica a, 
objetivo MaNUtENÇÃo da rEdE dE tElEfoNia da dEfENsoria PÚBli-
ca dE BENEvidEs. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 
266/2021, para deslocar-se de BElEM a BENEvidEs, período 21/01/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778105
Portaria 333/2022 - da,22/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao servidor iGor aNdrEY Portal cardias, 
matrícula 5899893, cargo tÉcNico EM ti dE dEfENsoria PÚBlica a, obje-
tivo iNstalaÇÃo dE EQUiPaMENtos Na dEfENsoria PÚBlica dE aNaNiN-
dEUa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para 
deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, período 27/01/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778097
Portaria 330/2022 - da,22/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao servidor iGor aNdrEY Portal car-
dias, matrícula 5899893, cargo tÉcNico EM ti dE dEfENsoria PÚBli-
ca a, objetivo iNstalaÇÃo dE EQUiPaMENtos. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a aNa-
NiNdEUa, período 19/01/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778092
Portaria 331/2022 - da,22/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao servidor iGor aNdrEY Portal car-
dias, matrícula 5899893, cargo tÉcNico EM ti dE dEfENsoria PÚBli-
ca a, objetivo iNstalaÇÃo dE EQUiPaMENtos. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a aNa-
NiNdEUa, período 20/01/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778093
Portaria 332/2022 - da,22/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao servidor iGor aNdrEY Portal car-
dias, matrícula 5899893, cargo tÉcNico EM ti dE dEfENsoria PÚBli-
ca a, objetivo iNstalaÇÃo dE EQUiPaMENtos. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a aNa-
NiNdEUa, período 26/01/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778094
Portaria 327/2022 - da,22/03/2022. 
conceder 3 + 1\2, diária(s) ao servidor liZio soriaNo dE MEllo PErEi-
ra, matrícula 5632269, cargo oficial dE GaBiNEtE, objetivo rEaliZar 
vistoria tÉcNica Nos NÚclEos do BaiXo aMaZoNas. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de BE-
lEM a saNtarÉM, período 28/03/2022 a 31/03/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778081
Portaria 326/2022 - da,21/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao servidor JaYlsoN PErEira diGEr, 
matrícula 57234529, cargo Motorista, objetivo coNdUZir a sUBdE-
fENsora PÚBlica-GEral, dirEtor adMiNistrativo E fiNaNcEiro E 
assEssora dE coMUNicaÇÃo Na visita a oBra da dEfENsoria PÚ-
Blica dE castaNHal. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 
266/2021, para deslocar-se de BElEM a castaNHal, período 15/02/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778079
Portaria 325/2022 - 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), 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, perí-
odo 02/02/2022, 07/03/2022, 09/02/2022, 09/03/2022, 16/02/2022, 
16/03/2022, 23/02/2022, 26/01/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778077
Portaria 328/2022 - da,22/03/2022. 
conceder 1 (UMa), diária(s) à servidora NorMa MiraNda BarBosa, 
matrícula 5573858-3, cargo oUvidora, objetivo i ENcoNtro dE oUvi-
dorias EXtErNas: dEfENsorEs E dEfENsoras dE dirEitos HUMa-
Nos Na aMaZÔNia. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 
266/2021, para deslocar-se de BElEM a acará, período 24/02/2022 a 
25/02/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778085

Portaria 329/2022 - da,22/03/2022. 
conceder 1 (UMa), diária(s) à servidora KYsE dE fatiMa PaNtoJa viaNa, 
matrícula 59589011, cargo sEcrEtária dE NÚclEo MEtroPolitaNo, 
objetivo i ENcoNtro dE oUvidorias EXtErNas: dEfENsorEs E dE-
fENsoras dE dirEitos HUMaNos Na aMaZÔNia. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a 
acará, período 24/02/2022 a 25/02/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778090
Portaria 347/2022 - da,22/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à defensora aNdrEia MacEdo BarrE-
to, matrícula 5895996-1, objetivo rEaliZar atENdiMENtos Na coMU-
NidadE dE El dorado. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
csdP 266/2021, para deslocar-se de castaNHal a BENEvidEs, perío-
do 08/03/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778145
Portaria 345/2022 - da,22/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor aNdErsoN araÚJo dE ME-
dEiros, matrícula 5957711, objetivo rEaliZar atENdiMENtos E coN-
sUltas ProcEssUais. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
csdP 266/2021, para deslocar-se de altaMira a vitÓria do XiNGU, 
período 04/03/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778140
Portaria 346/2022 - da,22/03/2022. 
conceder 5 + 1\2, 4 + 1\2, diária(s) ao defensor JoaQUiM aZEvEdo liMa 
filHo, matrícula 57234668/ 1, objetivo rEaliZar itiNErÂNcia. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-
se de castaNHal a iGaraPÉ-aÇU, período 07/03/2022 a 12/03/2022, 
21/03/2022 a 25/03/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778142
Portaria 344/2022 - da,22/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor Marcos aNtÔNio dos saN-
tos viEira, matrícula 5895968, objetivo rEUNiÃo Na coMUNidadE vol-
ta GraNdE do JatoBá, Na ZoNa rUral dE MoJUÍ dos caMPos. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se 
de saNtarÉM a MoJUi dos caMPos, período 04/03/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778138
Portaria 343/2022 - da,22/03/2022. 
conceder 10 + 1\2, 12 + 1\2, diária(s) ao defensor PliNio tsUJi Barros, 
matrícula 55589614, objetivo rEaliZar itiNErÂNcia. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de saNtarÉM a 
rUrÓPolis, período 19/01/2022 a 29/01/2022, 20/02/2022 a 04/03/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778136
Portaria 335/2022 - da,22/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao servidor MarcUs viNiciUs alMEida 
caMPBEll, matrícula 57202564-1, cargo tÉcNico EM ti dE dEfENsoria 
PÚBlica a, objetivo coNfiGUraÇÃo E iNstalaÇÃo dE EQUiPaMENtos 
da dEfENsoria PÚBlica dE saNta iZaBEl. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a saNta 
iZaBEl do Pará, período 20/01/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778106
Portaria 336/2022 - da,22/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos servidores raiMUNdo dE JEsUs dos saN-
tos soUZa, matrícula 572118891 , cargo PEdaGoGo, raiMUNdo NoNato 
fErrEira JaNaU, matrícula 32052151, cargo Motorista, objetivo rEaliZar 
PalEstra do ProJEto “rEMiÇÃo PEla lEitUra” No cENtro dE rEcUPE-
raÇÃo dE castaNHal. 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: 778113
Portaria 337/2022 - da,22/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao servidor PatricK dE soUZa carva-
lHo, matrícula 57205330, cargo assistENtE dE iNforMática, objetivo 
MaNUtENÇÃo da rEdE dE tElEfoNia da dEfENsoria PÚBlica dE cas-
taNHal. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElEM a castaNHal, período 03/02/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778117
Portaria 338/2022 - da, 22/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) 
ao defensor lUis MarcElo MacEdo dE soUZa, matrícula 5938970, ob-
jetivo rEaliZar itiNErÂNcia. fundamento legal lei nº 5810/94 e reso-
lução csdP 266/2021, para deslocar-se de MaraBá a roNdoN do Pará, 
período 03/03/2022, 17/03/2022, 24/03/2022, 31/03/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778122
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Portaria 339/2022 - da,22/03/2022. 
conceder 4 + 1\2, diária(s) aos defensores cEsar aUGUsto assad, 
matrícula 3084698, aNtoNio carlos dE aNdradE MoNtEiro, matrí-
cula 3083527, EtElviNo QUiNtiNo MiraNda dE aZEvEdo, matrícula 
57191032, objetivo corrEiÇÃo ordiNária do aNo dE 2022, No NÚ-
clEo rEGioNal ParaUaPEBas E MUNiciPios do NÚclEo. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de BE-
lEM a ParaUaPEBas, período 14/03/2022 a 18/03/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778124
Portaria 340/2022 - da,22/03/2022. 
conceder 3 + 1\2, diária(s) ao defensor HiNdEMBUrGo raBEllo dE 
MoUra JUNior, matrícula 5957717, objetivo rEaliZar itiNErÂN-
cia. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para 
deslocar-se de oriXiMiNá a ÓBidos, período 19/01/2022 a 22/01/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778127
Portaria 341/2022 - da,22/03/2022. 
conceder 5 + 1\2, 5 + 1\2, diária(s) ao defensor HiNdEMBUrGo ra-
BEllo dE MoUra JUNior, matrícula 5957717, objetivo ParticiPar dE 
aUdiÊNcias E atENdiMENtos. fundamento legal lei nº 5810/94 e reso-
lução csdP 266/2021, para deslocar-se de oriXiMiNá a ÓBidos, perío-
do 06/02/2022 a 11/02/2022, 20/02/2022 a 25/02/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778129
Portaria 342/2022 - da,22/03/2022. 
conceder 3 + 1\2, diária(s) ao defensor HiNdEMBUrGo raBEllo dE MoU-
ra JUNior, matrícula 5957717, objetivo ParticiPar do cUrso dE for-
MaÇÃo. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para 
deslocar-se de oriXiMiNá a BElEM, período 09/03/2022 a 12/03/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778130
Portaria 351/2022 - da,22/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à servidora ciBElE rEGiNa araNHa da 
silva, matrícula 0404860, cargo aUXiliar adMiNistrativo, objetivo 
aUXiliar dEfENsor PÚBlico aNdErsoN araÚJo dE MEdEiros. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se 
de altaMira a vitÓria do XiNGU, período 04/03/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778360
Portaria 349/2022 - da,22/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos defensores JosE EricKsoN fErrEira 
rodriGUEs, matrícula 57234671-1, fraNcEliNo ElEUtErio da silva, 
matrícula 5895962, objetivo ParticiPar do BalcÃo dE dirEitos. fun-
damento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-
se de MaraBá a BrEJo GraNdE do araGUaia, período 04/03/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778351

.

.

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato - 3º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 034/2020/tJPa.
coNtrataNte: tribunal de Justiça do estado do Pará – tJPa, cNPJ 
04.567.897/0001-90.
CONTRATADA: Cantão Vigilância e Segurança Ltda., CNPJ 14.966.650/0003-62.
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de vigilância e segurança ar-
mada nas dependências e instalações do tJPa, no interior do Estado do Pará.
oriGEM: Pregão Eletrônico n° 006/tJPa/2020.
oBJEto do aditivo:  repactuação de preços em virtude das conven-
ções coletivas de trabalho 2022/2023 de número Pa000017/2022/MPtE 
e Pa000029/2022/MPtE, visando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, através de reajuste no piso salarial da categoria e 
majoração no valor do vale alimentação.
valor MENsal: r$ 98.367,12 (noventa e oito mil, trezentos e sessenta e 
sete reais e doze centavos).
Novo valor GloBal: r$ 1.180.405,44 (um milhão, cento e oitenta mil, 
quatrocentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos).
dotaÇÃo orÇaMENtária: Programa de trabalho: 02.061.1417.8647; 
02.061.1417.8176. Natureza de despesa: 33.90.37. fonte de recurso: 

0118/ 0101. Nota de reserva: 2022/379.
data da assiNatUra: 25/03/2022. foro: Belém/Pa.
rEsPoNsávEl PEla assiNatUra: débora Moraes Gomes – secretária de administração.
ordENador rEsPoNsávEl: Miguel lucivaldo alves santos – secretário 
de Planejamento e finanças.

Protocolo: 777995
..

eXtiNÇÃo de coNtrato
.

eXtrato de terMo de rescisÃo aNteciPada do coNtrato 
Nº. 037/2019/tJPa. // Partes: tribunal de Justiça do Estado do Pará 
e WaNdEMBErG dE frEitas NoGUEira - ME, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº. 12.573.555/0001-01. // objeto: rescisão do contrato nº. 037/2019/
tJPa, a contar de 01/04/2022. // fundamento: artigo 79, inciso ii, da 
lei nº. 8.666/93. // data da assinatura: 21/03/2022. // foro: Belém/Pa. 
// responsável pela assinatura: débora Moares Gomes – secretária de 
administração.

Protocolo: 774273
..

aViso de LicitaÇÃo
.

 triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 021/tJPa/2022
OBJETO: Registro de preços para aquisição de notebooks para a moderniza-
ção e expansão da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação 
do tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no termo de referência, anexo i do edital. sEssÃo 
PÚBlica: 12/04/2022, às 09h30min, horário de Brasília, no endereço eletrô-
nico www.gov.br/compras/pt-br. UasG do tJ/Pa: 925942. Edital disponível 
em: www.gov.br/compras/pt-br e www.tjpa.jus.br. informações pelo telefone 
(91)3205-3206, (91) 3205-3257 ou e-mail licitacao@tjpa.jus.br. Belém, 29 
de março de 2022. serviço de licitação do tJPa.

Protocolo: 778066

.

.

coNVÊNio
.

extrato do acordo de cooperação técnica nº. 008/2022-tJPa// Par-
tes: triBUNal dE JUstiÇa do Estado do Pará e a ordEM dos ad-
voGados do Brasil – sEÇÃo Pará / sUBsEÇÃo BarcarENa, inscrita 
no cNPJ nº. 05.070.008/0001-48 // objeto: constitui objeto do presente 
acordo de cooperação técnica a cooperação mútua entre os partícipes 
para a digitalização e virtualização do acervo físico da comarca de Barca-
rena, visando a implantação do acervo 100% digital, conforme Plano de 
trabalho elaborado pelas partes. // vigência: vigência pelo prazo de até 
12 (doze) meses, contados da data de assinatura do instrumento, respei-
tado o prazo de execução especificado no Plano de Trabalho// Recursos: 
cada partícipe será responsável pelas despesas decorrentes da execução 
de suas demandas e ações e em havendo a necessidade de transferência 
de recursos financeiros entre os partícipes, será realizado por instrumento 
próprio. // Foro: Belém/PA // Data da assinatura: 28/03/2022//. Respon-
sável pela assinatura: célia regina de lima Pinheiro – desembargadora 
Presidente do tJ/Pa.

Protocolo: 777886

.

.

oUtras MatÉrias
.

extrato do 19º termo de adesão ao convênio nº. 025/2018-tJPa 
// o MUNiciPio dE soUrE, através da Prefeitura Municipal, inscrita no 
cNPJ sob o nº.05.133.863/0001-50, com sede na 2ª rua, nº. 351, bairro 
centro, cEP: 68870-000, soure/Pa, neste ato representado pelo Prefeito, 
o senhor carlos aUGUsto dE liMa GoUvEa, portador da carteira de 
identidade nº. 4021162 2ª via Pc/Pa, inscrito no cPf nº. 778.585.062-34, 
residente e domiciliado no município de soure/Pa, no uso de suas atri-
buições legais regimentais, rEsolvE, por meio do presente instrumento, 
aderir ao acordo de cooperação técnica nº 025/2018, celebrado entre o 
triBUNal dE JUstiÇa do Estado do Pará; a ProcUradoria GEral 
do Estado do Pará, a sEcrEtaria dE faZENda do Estado do Pará, 
a sEcrEtaria MUNiciPal dE fiNaNÇas, a sEcrEtaria MUNiciPal dE 
assUNtos JUrÍdicos, a advocacia GEral da UNiÃo, a ProcUrado-
ria da faZENda NacioNal no Estado do Pará, a ProcUradoria fE-
dEral No Estado do Pará e o iNstitUto dE EstUdos dE ProtEsto 
dE tÍtUlos do Brasil – sEÇÃo Pará, visando a cooperação e o mútuo 
interesse dos partícipes em rEcUPErar os sEUs rEsPEctivos crÉdi-
tos PÚBlicos por meio da remessa para ProtEsto, exclusivamente nos 
Cartórios de Protesto de Títulos no Estado do Pará, das CERTIDÕES DE 
dÍvida ativa emitidas pela União, pelo Estado do Pará e seus Municípios, 
das dEcisÕEs dos triBUNais dE coNtas da União, do Estado do Pará e 
dos seus Municípios, nos termos do artigo 71, § 3º, e sua combinação com 
o artigo 75, todos da constituição da república federativa do Brasil, e das 
DECISÕES JUDICIAIS, nos termos do artigo 517 do Código de Processo 
civil, independentemente de valor, cuja competência para propositura das 
respectivas ações judiciais de cobrança ou de execução estejam afetas às 
Procuradorias da União, da fazenda Nacional e federal no Estado do Pará, 
Procuradorias do Estado do Pará e dos seus Municípios, e seus órgãos de 
execução, na forma e nas condições estabelecidas em suas cláusulas.// 
data da assinatura: 22/03/2022. // responsável pela assinatura: desem-
bargadora cÉlia rEGiNa dE liMa PiNHEiro – Presidente do tJPa.

Protocolo: 776401
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..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 38.236, de 18 de MarÇo de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
r E s o l v E:
i - EXoNErar a servidora tatiaNa farias dos saNtos GUEiros, matrí-
cula nº 0101428, do cargo em comissão de assessor administrativo Ns-01, 
a partir de 31-03-2022.
ii - NoMEar a referida servidora para exercer o cargo em comissão de 
assessor Educacional Ns-01, a partir de 31-03-2022.
Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 778217
Portaria Nº 38.238, de 18 de MarÇo de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
r E s o l v E:
i - EXoNErar o servidor MaUro aUGUsto fErrEira da foNsEca JU-
Nior, matrícula nº 0101691, do cargo em comissão de assessor técnico 
Ns-02, a partir de 31-03-2022.
ii - NoMEar o referido servidor para exercer o cargo em comissão de as-
sessor administrativo Ns-01, a partir de 31-03-2022.
Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 778219
Portaria Nº 38.249, de 18 de MarÇo de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
r E s o l v E:
i - EXoNErar o servidor rodriGo loPEs rocHa, matrícula nº 0101466, do 
cargo em comissão de assessor de conselheiro Ns-01, a partir de 31-03-2022.
ii - NoMEar o referido servidor para exercer o cargo em comissão de as-
sistente de transporte NM-01, a partir de 31-03-2022.
Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 778211
Portaria Nº 38.316, de 29 de MarÇo de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo o disposto no art. 15, §3º, c/c art. 17, i do ato nº 63 
- regimento interno do tribunal de contas do Estado do Pará, de 17 de 
dezembro de 2012,
coNsidEraNdo o poder regulamentar previsto no art. 3º, da lei comple-
mentar n. 081, de 26 de abril de 2012;
r E s o l v E:
i - facUltar ao servidor, mediante requerimento escrito, a percepção de:
1. até 30% (trinta por cento) do décimo terceiro salário referente ao exer-
cício/2022, a partir do mês de abril de 2022;
2. até 40% (quarenta por cento) do décimo terceiro salário referente ao 
exercício/2022, a partir do mês de maio de 2022; e
3. até 50% (cinquenta por cento) do décimo terceiro salário referente ao 
exercício/2022, a partir do mês de junho de 2022.
ii - o servidor interessado deverá observar as seguintes condições:
1. os requerimentos protocolizados até o dia 10 (dez) de cada mês serão 
pagos na folha do mês andante;
2. os requerimentos protocolizados a partir do dia 11 (onze) de cada mês 
somente serão pagos na folha do mês subsequente;
3. os recolhimentos de imposto de renda retido na fonte e Previdenciário so-
mente serão aplicados na folha de décimo terceiro salário no mês de dezembro.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do tribunal de contas do Estado do Pará, em 29 
de março de 2022.
Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 778203
Portaria Nº 38.251, de 18 de MarÇo de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
r E s o l v E:
i - EXoNErar a servidora cristiaNE dUtra valE, matrícula nº 0100950, do 
cargo em comissão de assistente de conselheiro NM-03, a partir de 31-03-2022.
ii - NoMEar a referida servidora para exercer o cargo em comissão de 
assessor técnico Ns-02, a partir de 31-03-2022.
Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 778228
Portaria Nº 38.248, de 18 de MarÇo de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
r E s o l v E:
i - EXoNErar a servidora HildENisE Paiva fUrtado, matrícula nº 0100914, do 
cargo em comissão de assessor de conselheiro Ns-01, a partir de 31-03-2022.
ii - NoMEar a referida servidora para exercer o cargo em comissão de 
assessor administrativo Ns-01, a partir de 31-03-2022.
Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 778230

Portaria Nº 38.237, de 18 de MarÇo de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
r E s o l v E:
EXoNErar o servidor dioNÍsio JoÃo HaGE NEto, matrícula nº 0101275, do 
cargo em comissão de assessor administrativo Ns-01, a partir de 31-03-2022.
Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 778232

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 38.296, de 28 de MarÇo de 2022.
a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNsidEraNdo a solicitação da interessada através de expediente proto-
colizado sob o nº 004821/2022.
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora Maria das GraÇas liMa costa, agente auxiliar 
de serviços Gerais, matrícula nº 0100040, 30 (trinta) dias de licença prê-
mio, referente ao triênio de 03-02-2010/2013 nos termos do artigo 98 da 
lei nº 5.810/94, no período de 21-03 a 19-04-2022.
alicE cristiNa da costa loUrEiro
secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 778188

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 38.315, de 29 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 291/2022, de 11-
03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 005487/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor rido GaMa Barros, Motorista, matrícula nº 
0100374, 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde, nos termos 
do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 27-01 a 28-01-2022.
alicE cristiNa da costa loUrEiro
secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 778193

.

.

oUtras MatÉrias
.

coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia doe Nº 053/2022
de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, odiloN iNácio tEiXEira, 
em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do tribu-
nal de contas do Estado do Pará, comunico a associaÇÃo dE aGricUlto-
rEs rUrais das coMUNidadEs dE UrUBUQUara 1 E cariatEUa (cNPJ 
08.625.219/0001-98), na pessoa de seu representante legal, para que, no 
prazo de quinze (15) dias desta publicação, apresente razões de justificativas 
nos autos do Processo n° 504400/2013, que trata da tomada de contas ins-
taurada nessa associação, referente ao convênio saGri Nº. 322/2008, o qual 
poderá ser consultado mediante acesso ao “Portal do JUrisdicioNado” 
do tcE-Pa, no endereço eletrônico: https://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUsivaMENtE, por meio do referido Portal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no Portal do JUrisdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JosÉ tUffi saliM JUNior
secretário-Geral

Protocolo: 778182
..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 117/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNsidEraNdo o requerimento de férias do servidor Walbert Emanuel da 
silva Nascimento, datado de 21/03/2022 (Protocolo PaE nº 2022/332300), 
e os termos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020;
rEsolvE:
art. 1º conceder ao servidor WalBErt EMaNUEl da silva NasciMENto, ocu-
pante do cargo efetivo de analista Ministerial – Especialidade: tecnologia da in-
formação, matrícula nº 200265, 10 (dez) dias das férias relativas ao período 
aquisitivo 01/04/2020 a 31/03/2021, para o período de 30/03 a 08/04/2022
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 28 de março de 2022.
PatricK BEZErra MEsQUita
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 778054
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.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 115/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNsidEraNdo que 16 (dezesseis) dias das férias da servidora francilei 
Maria contente Pinheiro, relativas ao período aquisitivo 11/01/2020 a 
10/01/2021, foram-lhe concedidos para o período de 15 a 30/03/2022, 
conforme Portaria nº 025/2022/MPc/Pa, de 17/02/2022;
coNsidEraNdo, contudo, a superveniente e imperiosa necessidade 
do serviço, conforme Memorando n° 10/2022-6ª Pc, de 22/03/2022 
(Protocolo PaE n° 2022/338142);
coNsidEraNdo o § 2º, art. 74 da lei Estadual nº 5.810/94, bem como o 
art. 6º c/c o 7º, vii, da resolução nº 010/2020 – MPc/Pa – colégio,
rEsolvE:
art. 1º interromper, a contar de 28/03/2022, o gozo das férias da servidora 
fraNcilEi Maria coNtENtE PiNHEiro, ocupante do cargo em comissão 
de chefe de Gabinete, matrícula nº 200228, referente ao período aquisitivo 
11/01/2020 a 10/01/2021, concedido para o período de 15 a 30/03/2022 
(16 dias), por meio da Portaria nº 025/2022/MPc/Pa, de 17/02/2022, 
ficando 03 (três) dias para serem usufruídos em momento oportuno.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 25 de março de 2022.
PatricK BEZErra MEsQUita
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 778031
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria nº 118/2022 - MPc/Pa
dispõe acerca da delegação de atribuições do Procurador-Geral de contas 
ao secretário do Ministério Público de contas do Estado.
o ProcUrador-GEral dE coNtas, no uso de suas atribuições legais,
coNsidEraNdo que, nos termos do art. 12 da lei complementar nº 09, 
de 27/01/1992 (Lei Orgânica do Ministério Público de Contas), compete, ao 
Procurador-Geral de contas, supervisionar e dirigir os serviços do Ministé-
rio Público de contas do Estado;
coNsidEraNdo o disposto no parágrafo único do art. 8º, da resolução 
nº 01/2020 – MPc/Pa – colégio (regimento interno do Ministério Público 
de contas do Estado do Pará), com a redação dada pela resolução nº 
05/2022– MPc/Pa -  colégio, que prevê a possibilidade de delegação das 
atribuições do Procurador-Geral de contas;
coNsidEraNdo que a delegação de atribuições é utilizada como instrumento de 
descentralização administrativa, com o objetivo de assegurar maior celeridade às 
decisões dos assuntos de interesse público e da própria administração;
rEsolvE:
art. 1º delegar, ao secretário do Ministério Público de contas, atribuições 
para decidir sobre requerimentos dos servidores relativos a:
i - férias, licenças e demais afastamentos, observado o disposto na legis-
lação pertinente;
ii – expedição de declarações e certidões;
iii – escala de trabalho, sobreaviso ou plantões.
Art. 2º Também fica delegada, ao Secretário do Ministério Público de Con-
tas, a autorização e o empenho de suprimento de fundos.
art. 3º os atos praticados por delegação devem mencionar expressamente 
essa qualidade.
art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, aos 29 de março de 2022.
PatricK BEZErra MEsQUita
ProcUrador-GEral dE coNtas

Protocolo: 778024
Portaria nº 119/2022 - MPc/Pa
disciplina as atribuições do Procurador-Geral de contas delegadas ao se-
cretário do colégio de Procuradores de contas
o Procurador-Geral de contas, no uso as atribuições que lhes foram con-
feridas pelo art. 8º, parágrafo único, do regimento interno do Ministério 
Público de contas do Estado do Pará, alterado pela resolução n. 05/2022– 
MPc/Pa – colégio, rEsolvE:
art. 1º Esta Portaria disciplina as atribuições do Procurador-Geral de 
contas delegadas ao secretário do colégio de Procuradores de contas.
art. 2º ficam delegadas ao secretário do colégio de Procuradores de con-
tas atribuições para decidir sobre requerimentos dos membros do Ministé-
rio Público de contas do Estado relativos a:
i - férias, licenças e demais afastamentos, observado o disposto na legis-
lação pertinente;
ii – substituição e acumulação de procuradorias e funções;
iii – autorização de viagem, e deferimento de diárias e passagens, para participar 
de cursos, seminários ou representação institucional fora do local de trabalho;
iv – escala de trabalho, sobreaviso ou plantões.
Art. 3º Também ficam delegadas ao Secretário do Colégio de Procuradores 
de contas atribuições para:
i – organizar a escala de férias dos membros, conciliando as exigências do 
serviço com a necessidade e sugestões dos interessados, na forma do que 
prevê a Lei Orgânica do Ministério Público de Contas do Estado;
II – decidir acerca de conflitos de atribuições entre membros do Ministério 
Público de Contas, designando quem deva oficiar no feito, exceto nos casos 
em que for um dos suscitantes;
iii - realizar interlocução com a secretaria Processual para sanar dúvidas sobre 
distribuição processual, inclusive sobre prevenção, conexão ou continência.
art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 29 de março de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNtas

Protocolo: 778056

Portaria N° 116/2022/MPc/Pa
dispõe sobre a lotação de novos servidores admitidos no quadro de pessoal 
do Ministério Público de contas do Estado do Pará.
o ProcUrador-GEral dE coNtas, no uso de suas atribuições legais,
coNsidEraNdo que no dia 21/03/2022 entraram em exercício novos ser-
vidores efetivos admitidos no quadro de pessoal deste Órgão Ministerial, em 
decorrência do concurso público de provas e títulos realizado em 2019, e
coNsidEraNdo o Memorando circular nº 05/2022 – sEc/MPc/Pa,
rEsolvE:
art. 1º lotar, a contar de 21/03/2022, os servidores efetivos admitidos no 
quadro de pessoal deste Ministério Público de contas, conforme tabela abaixo: 

serVidor UNidade
lUaN cHavEs soBriNHo 4ª Procuradoria de contas

Joao QUEMEl lira JUNior centro de apoio operacional com suporte ao centro 
de aperfeiçoamento funcional

claUdia rodriGUEs da cUNHa 6ª Procuradoria de contas

osvaldo vaNdErlEY dE soUsa JUNior departamento de Gestão de Pessoas com suporte ao 
centro de apoio operacional

isaBElE Batista dE lEMos assessoria Jurídica

art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 21/03/2022.
Belém/Pa, 25 de março de 2022.
PatricK BEZErra MEsQUita
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 778033

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

republicada por incorreção no d.o.e. de 18 de março de 2022
Portaria Nº 0140/2022-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-
adMiNistrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 15/1/2018,
coNsidEraNdo os termos do ofício nº 0176/2021-st-MPPa, de 
14/12/2021, protocolizado no “siP” sob o nº 18965/2021, em 15/12/2021;
coNsidEraNdo os termos da decisão proferida pela subprocuradoria-Ge-
ral de Justiça, para a Área Técnico-Administrativa, à fl. 14;
coNsidEraNdo que é dever da administração a apuração de irregularida-
des no serviço público, conforme prescrito no art. 199 da lei Estadual n.º 
5.810, de 24/1/1994,
r E s o l v E:
i – iNstaUrar Processo administrativo disciplinar, objetivando apurar even-
tual falta funcional pelo servidor registrado sob a Matrícula nº 999.118, ocu-
pante do cargo de Motorista, por infração, em tese, ao disposto no art. 177, 
incisos ii, iv e vi, c/c o art. 178, inciso Xi, da lei Estadual n.º 5.810/1994.
ii - dEsiGNar a comissão Permanente de Processo administrativo 
Disciplinar e Sindicância, constituída por meio da PORTARIA n.º 0812/2022-
MP/PGJ, de 3/3/2022, publicada no d.o.E. de 7/3/2022, composta pelos 
servidores estáveis carlos viNÍciUs rEis dos saNtos (Presidente), 
JoEl carlos dE olivEira assUNÇÃo e rodriGo rosa dE soUZa 
(Membros),, para atuarem no processo.
iii – fiXar o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos.
sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMiNistrativa.
Belém, 17 de março de 2022.
UBiraGilda silva PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa
Portaria Nº 1420/2022-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 1ª Entrância, ODÉLIO DIVINO 
GARCIA JUNIOR, atribuições específicas para, dar investidura no cargo de 
provimento em comissão de assessor de Promotoria de Justiça de Primeira 
Entrância, MP.CPCP-102.3, ao Sr. ACÁCIO PAULO AMORIM DA SILVA, nomeado 
conforme a Portaria nº 266/2022-MP/PGJ, publicada no d.o.E em 01/02/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
Belém, 25 de março de 2022.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa
Portaria Nº 1421/2022-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 a Exma. Sra. Promotora de Justiça de 2ª Entrância, IONE 
MISSAE DA SILVA NAKAMURA, atribuições específicas para, dar investidura 
no cargo de provimento em comissão de assessor de Promotoria de Justiça 
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de Segunda Entrância, MP.CPCP-102.3, à Sra. AIaNNY Naiara GoMEs 
MoNtEiro, nomeada conforme a Portaria nº 1067/2022-MP/PGJ, 
publicada no d.o.E em 18/03/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
Belém, 25 de março de 2022.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa
Portaria Nº 1446/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNsidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 3127/2022;
coNsidEraNdo os termos da Portaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no D.O.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
tempo integral aos servidores da instituição,
r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor efetivo roNaldo PiMENtEl dE alMEida, ocu-
pante do cargo de Oficial de Serviços Auxiliares, lotado na Promotoria de 
Justiça de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de 
Belém, 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.
ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
Belém, 28 de março de 2022.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa
Portaria Nº 1451/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNsidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
2645/2022, em 23/02/2022;
coNsidEraNdo tratar apenas de manutenção de tempo integral, sem ca-
racterizar 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:
coNcEdEr ao servidor JUNo ErNi aNdradE araÚJo, ocupante do cargo 
de auxiliar de administração, lotado no departamento de administração, 
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 15/02 a 15/05/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
Belém, 28 de março de 2022.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa

Protocolo: 778143

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 1443/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais, 
e considerando os termos do ofício nº 015/2022/lc-MPPa, de 16/3/2022, 
protocolizado no “siP” sob o nº 4047/2022, em 16/3/2022,
r E s o l v E:
i - disPENsar, a contar de 21/3/2022, a Procuradora de Justiça lEila Maria 
MarQUEs dE MoraEs da função de Presidente da comissão Permanente de 
licitação do Ministério Público do Estado do Pará, designada pela Portaria 
nº 0531/2022-MP/PGJ, de 14/2/2022, publicada no d.o.E. de 16/2/2022.
ii - dEsiGNar o Procurador de Justiça HEZEdEQUias MEsQUita da cos-
ta para, sem prejuízo de suas atribuições, compor, na qualidade de Presi-
dente, a comissão Permanente de licitação do Ministério Público do Estado 
do Pará, a contar de 21/3/2022, até ulterior deliberação.
ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
Belém, 28 de março de 2022.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa

Protocolo: 777884

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 3º
Núm. do contrato: 057/2019-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa croP ENGENHa-
ria coMÉrcio E rEPrEsENtaÇÃo EirEli.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Prestação de serviços DE MANUTEN-
ÇÃo PrEvENtiva E corrEtiva, iNclUiNdo MÃo-dE-oBra E forNE-
ciMENto dE PEÇas dE rEPosiÇÃo, dos sistEMas dE dEtEcÇÃo dE 
fUMaÇa E alarMEs dE iNcÊNdios, iNstalados EM PrÉdios PErtEN-
cENtEs ao MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará. Prorrogação do 
prazo de execução e vigência por mais 12 (doze) meses, nos termos do art. 
57, ii, da lei nº 8.666/1993 c/c cláusula Nona, item 9.1 do instrumento.
data de assinatura: 28/03/2022.
vigência do aditamento: 17/05/2022 a 16/05/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 3390-39 - outros serviços de terceiros - PJ .
fonte: 0101 recursos ordinários e 0301 recursos ordinários.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 777889

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 1º
Núm. do contrato: 038/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa Portal coNEXÃo ltda.
objeto e Justificativa do Aditamento: Prestação de serviço de acesso à 
internet para Promotoria de Justiça de Bragança/Pa. Prorrogação do prazo 
de vigência por mais 12 (doze) meses, nos termos do art. 57, iv, da lei n.º 
8.666/1993, art.24, ii da lei de licitações e decreto n.º 9.412/2018, c/c 
cláusula Nona, item 9.1 do instrumento.
data de assinatura: 29/03/2022.
vigência do aditamento: 17/06/2022 a 16/06/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 3390-40.
fonte: 0101 e 0301.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 777896
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 1º
Núm. do contrato: 136/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa ENGEtor ltda EPP
objeto do contrato: execução de reforma em sede do MPPa no Município 
de alenquer/Pa.
Justificativa do Aditamento: Acréscimo de quantidades de serviços ao Con-
trato, conforme justificativa do Departamento de Obras e Manutenção, pro-
posta orçamentária e Parecer nº 73/2022-aNalista JUrÍdico, constantes 
do Protocolo nº 2248/2022, nos termos do art. 65, i, “a”, “b” e §1º da lei 
nº 8.666/1993 c/c cláusula décima terceira, subitem 13.1. do contrato
data de assinatura: 28/03/2022.
valor acrescido: r$ 19.277,23 (dezenove mil, duzentos e setenta e sete 
reais e vinte e três centavos).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 4490-39. fonte: 0101. fonte: 0301.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 777910
.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato de aPostiLaMeNto
Núm. do contrato: 043/2022-MP/Pa.
Núm. da apostila: 01.
Partes: MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará e a empresa aMaZo-
Nas coMErcio dE adEsivos E BriNdEs ltda- ME.
Justificativa do Apostilamento: Retificação da redação da Cláusula Segunda 
do contrato.
data de assinatura: 28/03/2022.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geeral de Justiça.

Protocolo: 777946
.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da iNstaUraÇÃo do ProcediMeNto PreParatÓrio 
Nº 009280-003/2021
o 1º ProMotor dE dEfEsa do PatriMoNio PÚBlico E da MoralidadE 
adMiNistrativa dE BElÉM, dr. alEXaNdrE MarcUs foNsEca toUri-
NHO, torna pública a instauração do Procedimento Preparatório nº 009280-
003/2021, que se encontra à disposição na sede do Ministério Público na rua 
João diogo nº 100, bairro da cidade velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração nº 14/2022 - data da instauração: 21/03/2022.
objeto: apurar possíveis irregularidades em face da sra. HEloisa HElENa 
AVELAR HUHN, que seria “funcionária fantasma” no âmbito da Assembléia 
legislativa do Estado do Pará – alEPa.
Promotor de Justiça: alEXaNdrE MarcUs foNsEca toUriNHo
Promotoria de Justiça: 1ª Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio 
Público e da Moralidade administrativa.

Protocolo: 777962
editaL de arQUiVaMeNto Nº 004/2022-MP-2º PJ/Ma/Pc/HU
a 2ª ProMotoria dE JUstiÇa do MEio aMBiENtE, PatriMÔNio cUltUral, 
HaBitaÇÃo E UrBaNisMo dE BElÉM, por intermédio do Promotor de Justiça 
que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao disposto 
no, art. 27, § 1º e 2º, da resolução nº 007/2019-cPJ, vem por meio deste edital, 
cientificar a interessada FATIMA NAZARÉ DOURADO RODRIGUES e a todos quan-
tos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de recurso 
ao conselho superior do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do 
arQUivaMENto do iNQUÉrito civil siMP nº 000046-113/2019.
Belém, 25 de março de 2022.
NiltoN GUrJÃo das cHaGas
2º Promotor de Justiça do Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.

Protocolo: 777951
Portaria Nº 1450/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando os termos do ofício nº 322/2022-cGMP/Pa, de 17/3/2022, 
protocolizado no “siP” sob o nº 4128/2022, em 17/3/2022,
r E s o l v E:
aUtoriZar os Promotores de Justiça lotados nos Municípios situados na 
região administrativa sudeste iii (tucuruí, Breu Branco, Goianésia do 
Pará, Novo repartimento e Pacajá), a participarem, em tucuruí, no período 
de 4 a 5/4/2022, do Projeto da corregededoria-Geral do Ministério Público 
do Estado do Pará, denominado “dinamizando a orientação funcional”.



diário oficial Nº 34.913   175Quarta-feira, 30 DE MARÇO DE 2022

ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
Belém, 28 de março de 2022.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa

Protocolo: 777885
eXtrato da Portaria N.º 001/2021/MP/1ªPJcaM, de 16/12/2021, 
ProcediMeNto PreParatÓrio nº 001162-042/2021.
a 1ª Promotoria de Justiça de cametá, com fundamento no art. 54, vi e 
§ 3° da lei complementar nº 057/06 e no art. 4°, inc. vi da rEsolUÇÃo 
N° 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
Preparatório SIMP 001162042/2021 que se encontra à disposição na Pro-
motoria de Justiça de cametá, situada na trilha da Juventude, s/n, Bairro 
central, cEP: 68.400-000 - cametá - Pará - fones: (91) 3781-1274
Portaria n.º 001/2021/MP/1ªPJcaM
assunto: apurar suposto crime de fraude à licitação, praticado pela empre-
sa as MiraNda coMÉrcio dE aliMENtos E sErviÇos dE traNsPor-
tEs EirEli, a qual é apontada como empresa fantasma, e ainda sim, sa-
grou-se vencedora nos processos de Pregão Eletrônico nº 004/21 e 008/21 
no Município de Cametá (Procedimento Preparatório - 001162-042/2021).
Márcio de almeida farias - Promotor de Justiça

Protocolo: 777989
extrato de Publicação da Portaria n.º 006/2022-MP/2ª PJdiat/BeLÉM-Pa
a ProMotora dE JUstiÇa titUlar do 2º carGo da ProMotoria dE 
JUstiÇa dE dEfEsa das PEssoas coM dEficiÊNcia E dos idosos, E 
dE acidENtEs dE traBalHo da caPital, dra. adriana de lourdes Mota 
simões colares, torna pública a Portaria n.º 006/2022-MP/2ªPJdiat/
BElÉM-Pa, que instaurou Procedimento administrativo, que se encontra à 
disposição na sede do Ministério Público Estadual, na Rua Ângelo Custódio, 
n.º 36, anexo i, Bairro da cidade velha, nesta cidade de Belém-Pa.
Portaria de instauração n.º 006/2022
data da instauração: 23/03/2022
objeto: apurar quais os critérios utilizados pela sUPEriNtENdÊNcia EXE-
cUtiva dE MoBilidadE UrBaNa dE BElÉM – sEMoB na análise dos re-
querimentos para emissão de PassE EsPEcial, tendo em vista as ale-
gações apresentadas pela associaÇÃo ParaENsE das PEssoas coM 
dEficiÊNcia – aPPd.
Promotora de Justiça: dra. adriana de lourdes Mota simões colares (titular)

Protocolo: 777976
eXtrato da Portaria N.º 17/2022/10ª PJ de Marabá
a 10ª ProMotoria dE JUstiÇa da coMarca dE MaraBá torna públi-
ca a instauração do presente Procedimento administrativo nº 000084-
950/2022, o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justi-
ça, situada na Rua das Flores, s/nº, Bairro Agrópoles do Incra, Marabá-PA.
Portaria N.º 17/2022/10ª PJ de Marabá
oriGEM: NotÍcia dE fato n.º 000084-950/2022
instauração de Procedimento administrativo para apurar e acompanhar a divul-
gação de dados e imagens das crianças (N. c. de M.) e (M. B. r.) e adolescente 
(M. V. F. C.) em conflito com a lei, buscando preservar-lhes a privacidade.
Marabá/Pa, 18 de março de 2022.
JaNE clEidE silva soUZa
Promotora de Justiça
Titular da 10ª PJ da Infância e Juventude de Marabá

Protocolo: 778041
extrato da Portaria nº 006/2022/MP/PJaB
a Promotora de Justiça de abaetetuba, com fundamento no art. 54, vi e §3º 
da lei complementar nº 57/06 e no art. 4º, inc. vi da rEsolUÇÃo Nº 23 – 
cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento administrativo 
nº002897-921/2021/MP/PJaB que se encontra à disposição na 3ª Promotoria de 
Justiça de abaetetuba, situada na avenida são Paulo, n.º 2072, Bairro aviação, 
abaetetuba - Pa,cEP: 68.440-000- abaetetuba- Pará – fone: (91) 3751-1177
Portaria nº 06/2022/MP/PJaB
Polo Passivo: débora ferreira santos, rafael ferreira santos e rian ferreira santos
assunto: “acompanhar o cumprimento das políticas públicas relacionadas 
a situação de vulnerabilidade vivenciada pelos jovens débora ferreira san-
tos, rafael ferreira santos e rian ferreira santos”
adriana Passos ferreira – Promotora de Justiça

Protocolo: 778043
extrato de inquérito civil nº 012/2022-MP/PJdPPMa
o ProMotor dE JUstiÇa titUlar do 5º carGo da ProMotoria dE dE-
fEsa do PatriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistrativa dE 
BElÉM, dr. saNdro raMos cHErMoNt, torna pública a conversão do Proce-
dimento Preparatório nº 00035-151/2021 em Inquérito Civil, que se encontra 
à disposição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e Mo-
ralidade Administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo Custódio, 
nº 36, bairro da cidade velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração nº 012/2022
data da instauração: 24/03/2022
objeto: apurar possíveis condutas caracterizadoras de improbidade admi-
nistrativa, aferir e quantificar eventual prejuízo doloso ao erário, bem como 
viabilizar a obtenção da respectiva reparação de danos, ante a notícia de 
que agente público possui vínculos concomitantes com entidades públicas 
e privadas, a denotar a possibilidade de acumulação ilegal de cargos públi-
cos e sobreposição de jornadas de trabalho.
Promotoria de Justiça: 5° ProMotor dE JUstiÇa dE dEfEsa do Patri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistrativa
Promotor de Justiça: saNdro raMos cHErMoNt

Protocolo: 778049
eXtrato da Portaria nº 01/2022-MP/2ªPJdc
o Ministério Público, através da 2ª Promotoria de Justiça de direitos consti-
tucionais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e da Moralidade ad-
ministrativa de ananindeua, na forma do § 3º, 4º e seguintes da resolução 
nº 23/2007-cNMP, torna pública a coNvErsÃo de Procedimento Prepa-
ratório em Inquérito Civil, que será autuado sob o nº: 000100-200/2021, 
o qual se se encontra à disposição no prédio onde funciona o Ministério 
Público Estadual, no Município de ananindeua, situado na rodovia Br 316, 
s/nº, Km 8, cEP: 67.030-970, telefone: (91) 3239 4847.
Portaria nº 01/2022-MP/2ªPJdc

investigado: carlos alexsandro Gomes da fonseca
Objeto: “CONVERTER o presente Procedimento Preparatório (PP) em In-
quérito Civil, a fim de apurar a legalidade, impessoalidade, imparcialidade 
e lealdade às instituições na conduta do (ex) secretário Municipal de se-
gurança da Prefeitura Municipal de ananindeua, sr. carlos alEXsaNdro 
GoMEs da foNsEca, em razão da prática de, em tese, assédio moral, 
contra integrante da Guarda Municipal de ananindeua e pela utilização de 
local público (comando Geral da Guarda Municipal), para eventos religio-
sos de forma continuada e permanente, desde abril de 2021, infringindo, 
assim, de modo deliberado e intencional, o caput do artigo 11 da lei n. 
8.429/92, no que tange aos princípios constitucionais e legais da impesso-
alidade, imparcialidade, lealdade às instituições, e legalidade”.
Promotor de Justiça - Júlio césar sousa costa
titular da 2ª Promotoria de Justiça de direitos constitucionais fundamentais, 
defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua

Protocolo: 778051
eXtrato de Portaria
a 1ª Promotoria de Justiça do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habi-
tação e Urbanismo, consumidor, fundações e Entidades de interesse so-
cial de ananindeua/Pa, com fundamento no artigo 24, § 2º, inciso i, da 
resolução nº 007/2019-cPJ, de 06.0.2019, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo, autuado sob o nº 000139-440/2020, que se 
encontra à disposição no prédio onde funciona o Ministério Público Esta-
dual, no Município de ananindeua, situado à rodovia Br 316, s/nº, Km 8, 
cEP: 67.030-970, telefone: (91) 3239 4139.
Portaria nº 06/2021-MP/1° PJ/Ma/Pc/HU/cf
Procedimento administrativo nº 000139-440/2020
objeto: “acompanhar as medidas adotadas pela Prefeitura Municipal de 
ananindeua na realização de manutenção na rua Urbana, Bairro distrito 
industrial de ananindeua, expedir recomendações e realizar reuniões”.
Órgão de Execução Ministerial: 1° Promotor de Justiça do Meio ambiente, 
Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo, consumidor, fundações e 
Entidades de interesse social de ananindeua.

Protocolo: 778062
extrato de inquérito civil nº 013/2022-MP/PJdPPMa
o ProMotor dE JUstiÇa titUlar do 5º carGo da ProMotoria dE 
dEfEsa do PatriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistrativa 
dE BElÉM, dr. saNdro raMos cHErMoNt, torna pública a instauração do 
Procedimento Preparatório nº 000798-151/2021, que se encontra à dispo-
sição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e Moralida-
de Administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo Custódio, nº 
36, bairro da cidade velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração nº 013/2022
data da instauração: 26/03/2022
objeto: apurar eventual ilicitude decorrente do pagamento de funções de 
direção (Presidente, vice-Presidente, corregedor, ouvidor, coordenador de 
sistematização e constituição de Jurisprudência, coordenador de tecnologia 
da Informação e Coordenador de Assistência Social), no âmbito do TCE/PA.
Promotoria de Justiça: 5° ProMotor dE JUstiÇa dE dEfEsa do Patri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistrativa
Promotor de Justiça: saNdro raMos cHErMoNt

Protocolo: 778068
extrato da Portaria nº 007/2022-MP/9ªPJ/stM
inquérito civil siMP 011262-031/2021
o titular do 9º cargo de Promotor de Justiça de santarém de direitos 
constitucionais e Probidade administrativa, dr. diEGo BElcHior fEr-
rEira saNtaNa, torna pública a instauração de inquérito civil siMP nº 
011262-031/2021, que se encontra à disposição na 9ª Promotoria de Jus-
tiça de santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – liberdade 
cEP: 68.040-050, santarém/Pa, fone: (93) 3512 0400.
Portaria nº 007/2022-MP/9ºPJ/stM.
Investigados: Edmar Junior de O. Imbeloni, Adrielly Linhares Lima, Helcias Coe-
lho Lima Filho, Glayton Jean da Silva Ridrigues e Ediclei Jadson da Silva Gomes.
assunto: “ objetiva apurar a suposta prática das irregularidades lista-
das, fatos passíveis de subsunção ao art. 10, viii, da lei 8.429/1992: 
a) A ocorrência da hipótese de sobrepreço na contratação do escritório 
de contabilidade EdMar JUNior dE o. iMBEloNi através dos processos 
de inexigibilidade de licitação nº001/2021-sEMtras, nº001/2021-sEMEd, 
nº001/2021-FMS e nº002/2021-SEMGA, dada a notícia de que o escritó-
rio foi contratado por preço acima daquele praticado no mercado para o 
mesmo serviço; b) A ausência de comprovação de notória especialização 
e de singularidade do objeto do contrato celebrado com EdMar JUNior 
DE O. IMBELONI, que justifique a contratação por meio dos processos de 
inexigibilidade de licitação nº001/2021-sEMtras, nº001/2021-sEMEd, 
nº001/2021-fMs e nº002/2021-sEMGa.”
diEGo BElcHior fErrEira saNtaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 778125
extrato de inquérito civil nº 022/2022-MP/PJdPPMa
o ProMotor dE JUstiÇa titUlar do 5º carGo da ProMotoria dE dE-
fEsa do PatriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistrativa dE 
BElÉM, dr. saNdro raMos cHErMoNt, torna pública a conversão do Proce-
dimento Preparatório nº 000181-151/2021 em Inquérito Civil, que se encon-
tra à disposição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e 
Moralidade Administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo Custó-
dio, nº 36, bairro da cidade velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração nº 022/2022
data da instauração: 27/03/2022
objeto: apurar possível acumulação ilícita de cargos públicos e incompa-
tibilidade de jornadas de trabalho por agente público, além de aferir e 
quantificar eventual prejuízo doloso ao erário, a viabilizar a obtenção da 
respectiva reparação de danos.
Promotoria de Justiça: 5° ProMotor dE JUstiÇa dE dEfEsa do Patri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistrativa
Promotor de Justiça: saNdro raMos cHErMoNt

Protocolo: 778118



176  diário oficial Nº 34.913 Quarta-feira, 30 DE MARÇO DE 2022

extrato de Procedimento Preparatório nº 021/2022-MP/PJdPPMa
o ProMotor dE JUstiÇa titUlar do 5º carGo da ProMotoria dE 
dEfEsa do PatriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistrativa 
dE BElÉM, dr. saNdro raMos cHErMoNt, torna pública a instauração do 
Procedimento Preparatório nº 045583-003/2021, que se encontra à dispo-
sição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e Moralida-
de Administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo Custódio, nº 
36, bairro da cidade velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração nº 021/2022
data da instauração: 27/03/2022
Objeto: apurar possível ocorrência de nepotismo no âmbito da SEAP, em 
razão da contratação de Alex Paes Rayol Farias para desempenhar a função 
de agente penitenciário temporário.
Promotoria de Justiça: 5° ProMotor dE JUstiÇa dE dEfEsa do Patri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistrativa
Promotor de Justiça: saNdro raMos cHErMoNt

Protocolo: 778116
extrato de inquérito civil nº 014/2022-MP/PJdPPMa
o ProMotor dE JUstiÇa titUlar do 5º carGo da ProMotoria dE 
dEfEsa do PatriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistrativa 
dE BElÉM, dr. saNdro raMos cHErMoNt, torna pública a instauração do 
Procedimento Preparatório nº 000195-151/2020, que se encontra à dispo-
sição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e Moralida-
de Administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo Custódio, nº 
36, bairro da cidade velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração nº 014/2022
data da instauração: 26/03/2022
Objeto: apurar possível ocorrência de assédio moral no âmbito da Funda-
ção cultural do Município de Belém – fUMBEl, potencialmente ensejadora 
de improbidade administrativa.
Promotoria de Justiça: 5° ProMotor dE JUstiÇa dE dEfEsa do Patri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistrativa
Promotor de Justiça: saNdro raMos cHErMoNt

Protocolo: 778072
extrato de inquérito civil nº 016/2022-MP/PJdPPMa
o ProMotor dE JUstiÇa titUlar do 5º carGo da ProMotoria dE dE-
fEsa do PatriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistrativa dE 
BElÉM, dr. saNdro raMos cHErMoNt, torna pública a conversão do Proce-
dimento Preparatório nº 000417-151/2020 em Inquérito Civil, que se encon-
tra à disposição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e 
Moralidade Administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo Custó-
dio, nº 36, bairro da cidade velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração nº 016/2022
data da instauração: 26/03/2022
objeto: apurar possível acumulação indevida de cargos públicos e percep-
ção irregular de gratificações no âmbito da Universidade do Estado do Pará 
– UEPa por servidora/professora.
Promotoria de Justiça: 5° ProMotor dE JUstiÇa dE dEfEsa do Patri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistrativa
Promotor de Justiça: saNdro raMos cHErMoNt

Protocolo: 778087
extrato de inquérito civil nº 017/2022-MP/PJdPPMa
o ProMotor dE JUstiÇa titUlar do 5º carGo da ProMotoria dE dE-
fEsa do PatriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistrativa dE 
BElÉM, dr. saNdro raMos cHErMoNt, torna pública a conversão do Proce-
dimento Preparatório nº 000190-151/2021 em Inquérito Civil, que se encon-
tra à disposição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e 
Moralidade Administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo Custó-
dio, nº 36, bairro da cidade velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração nº 017/2022
data da instauração: 26/03/2022
objeto: apurar possível prática de improbidade administrativa por agente 
público que ilicitamente acumulou três cargos públicos: um cargo efetivo 
na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, um cargo efetivo na 
fundação Hospital de clínicas Gaspar vianna e um cargo temporário na 
secretaria de saúde do Município de Belém.
Promotoria de Justiça: 5° ProMotor dE JUstiÇa dE dEfEsa do Patri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistrativa
Promotor de Justiça: saNdro raMos cHErMoNt

Protocolo: 778088
extrato de inquérito civil nº 015/2022-MP/PJdPPMa
o ProMotor dE JUstiÇa titUlar do 5º carGo da ProMotoria dE dE-
fEsa do PatriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistrativa dE 
BElÉM, dr. saNdro raMos cHErMoNt, torna pública a conversão do Proce-
dimento Preparatório nº 000028-151/2021 em Inquérito Civil, que se encon-
tra à disposição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e 
Moralidade Administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo Custó-
dio, nº 36, bairro da cidade velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração nº 015/2022
data da instauração: 26/03/2022
objeto: apurar eventuais irregularidades atinentes à acumulação indevida 
de cargos públicos e/ou ao
recebimento indevido de gratificação/adicional por servidor/professor da 
Universidade do Estado do Pará – UEPa.
Promotoria de Justiça: 5° ProMotor dE JUstiÇa dE dEfEsa do Patri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistrativa
Promotor de Justiça: saNdro raMos cHErMoNt

Protocolo: 778075
extrato de Procedimento Preparatório nº 018/2022-MP/PJdPPMa
o ProMotor dE JUstiÇa titUlar do 5º carGo da ProMotoria dE 
dEfEsa do PatriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistrativa 
dE BElÉM, dr. saNdro raMos cHErMoNt, torna pública a instauração do 
Procedimento Preparatório nº 000776-151/2021, que se encontra à dispo-
sição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e Moralida-
de Administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo Custódio, nº 

36, bairro da cidade velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração nº 018/2022
data da instauração: 27/03/2022
Objeto: apurar supostas irregularidades no âmbito da Polícia Civil do Esta-
do do Pará, relacionadas ao recebimento indevido de diárias, nos anos de 
2019 e 2020, de servidora pública.
Promotoria de Justiça: 5° ProMotor dE JUstiÇa dE dEfEsa do Patri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistrativa
Promotor de Justiça: saNdro raMos cHErMoNt

Protocolo: 778098
extrato de Procedimento Preparatório nº 019/2022-MP/PJdPPMa
o ProMotor dE JUstiÇa titUlar do 5º carGo da ProMotoria dE 
dEfEsa do PatriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistrativa 
dE BElÉM, dr. saNdro raMos cHErMoNt, torna pública a instauração do 
Procedimento Preparatório nº 000797-151/2021, que se encontra à dispo-
sição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e Moralida-
de Administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo Custódio, nº 
36, bairro da cidade velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração nº 019/2022
data da instauração: 27/03/2022
objeto: apurar possíveis irregularidades na folha de pagamento da secre-
taria de saúde do Município de Belém, detectadas com base em apuração 
efetuada no Processo administrativo disciplinar 03/2021-NaPdfE/sEsMa.
Promotoria de Justiça: 5° ProMotor dE JUstiÇa dE dEfEsa do Patri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistrativa
Promotor de Justiça: saNdro raMos cHErMoNt

Protocolo: 778101
extrato de Procedimento Preparatório nº 020/2022-MP/PJdPPMa
o ProMotor dE JUstiÇa titUlar do 5º carGo da ProMotoria dE 
dEfEsa do PatriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistrativa 
dE BElÉM, dr. saNdro raMos cHErMoNt, torna pública a instauração do 
Procedimento Preparatório nº 000864-151/2021, que se encontra à dispo-
sição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e Moralida-
de Administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo Custódio, nº 
36, bairro da cidade velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração nº 020/2022
data da instauração: 27/03/2022
objeto: apurar supostas irregularidades nos pagamentos realizados à empre-
sa contratada pelo Estado do Pará (consórcio Salinas) para construir muro de 
arrimo e urbanizar a orla da Avenida Beira-Mar, no Município de Salinópolis.
Promotoria de Justiça: 5° ProMotor dE JUstiÇa dE dEfEsa do Patri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistrativa
Promotor de Justiça: saNdro raMos cHErMoNt

Protocolo: 778110
Portaria Nº 1452/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais;
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 inquérito Policial n.º 0801473-55.2022.8.14.0000,
r E s o l v E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução aos Promotores de Justiça daNiEl 
BraGa BoNa e PEdro rENaN caJado Brasil para atuar, em conjunto ou 
separadamente, no inquérito Policial supramencionado e praticar todas as 
medidas necessárias e cabíveis a sua instrução, podendo investigar, requisitar 
diligências, informações, exames, perícias, documentos, expedir notificações 
e intimações, realizar audiências, oitivas para colheitas de informações e es-
clarecimentos, requerer e acompanhar buscas e apreensões desde que deferi-
das pelas autoridades judiciárias, oferecer denúncia, judicializar, se for o caso, 
com a propositura de ação 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, 29 de março de 2022.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa

Protocolo: 778252
..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
extrato do 1º termo aditivo ao contrato nº 10/2021-MPcM/Pa
objeto: Prorrogação por mais 60 (sessenta) dias do prazo de vigência ini-
cialmente pactuado, a contar de 13 de março de 2022 e alterar o prazo de 
execução por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 07 de fevereiro de 2022.
contratante: Ministério Público de contas dos Municípios do Estado do Pará
contratada: GEo ENGENHaria ltda EPP
data da assinatura: 07/02/2022
ordenadora: Maria regina franco cunha – Procuradora Geral do MPcM, em exercício

Protocolo: 778153
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MUNicÍPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de acara
aViso de ProrroGaÇao

PreGao eLetroNico nº011/2022
o Município de acará/Pa torna público, a quem possa interessar, Pror-
roGaÇÃo da sessão de abertura do PrEGao ElEtroNico nº011/2022, 
cujo objeto: rEGistro dE PrEÇo Para fUtUra E EvENtUal coNtra-
taÇÃo dE EMPrEsa visaNdo a rEaliZaÇÃo dE colEta, traNsPortEs 
arMaZENaMENto, trataMENto E dEstiNaÇÃo fiNal dE rEsÍdUos 
sÓlidos dE liXo PatolÓGico, oBJEtivaNdo atENdEr as NEcEssi-
dadEs da sEcrEtaria MUNiciPal dE saÚdE do MUNicÍPio dE acará/
Pa. iNforMaMos que a sessão de abertura será ProrroGada para o dia 
07 de abril de 2022 as 10:00 (Horário de Brasília) com base no princípio 
da conveniência e oportunidade da administração. Edital disponível:,www.
comprasgovernamentais.gov.br UasG: 980403, Portal tcM/Pa, setor de 
licitações: travessa são José nº 120 Praça da Matriz, sala das licitações, 
horário 08:00hs às 13:00hs, cpl.pma2021@gmail.com.

aViso de ProrroGaÇao
PreGao eLetroNico nº018/2022

o  Município de acará/Pa torna público, a quem possa interessar, Pror-
roGaÇÃo da sessão de abertura do PrEGao ElEtroNico nº018/2022, 
cujo objeto: rEGistro dE PrEÇo Para fUtUra E EvENtUal coNtra-
taÇÃo dE sErviÇos dE MaNUtENÇÃo PrEvENtiva E corrEtiva coM 
forNEciMENto dE MatErias oBJEtivaNdo atENdEr as dEMaNdas da 
rEdE dE ilUMiNaÇÃo PÚBlica do MUNiciPio dE acará/Pa. iNforMa-
Mos que a sessão de abertura será ProrroGada para o dia 01 de abril de 
2022 as 09:00 (Horário de Brasília) com base no princípio da conveniência 
e oportunidade da administração. Edital disponível: https://acara.pa.gov.
br, www.comprasgovernamentais.gov.br UasG: 980403, Portal tcM/Pa, 
setor de licitações: travessa são José nº 120 Praça da Matriz, sala das 
licitações, horário 08:00hs às 13:00hs, cpl.pma2021@gmail.com.

Jose douglas santos silva
Pregoeiro Municipal

Protocolo: 778257

PreFeitUra MUNiciPaL de acara/Pa
eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 7/2022-00003
objeto: aQUisiÇÃo dE GENEros aliMENticios PErEcivEis No tEM-
Po NEcEssário Para rEaliZaÇÃo dE rEGUlar ProcEsso licitatÓ-
rio, Para atENdEr as dEMaNdas do HosPital MUNiciPal dE acara/
Pa. coNtratado: JosE ivaN a da silva, valor total: r$ 213.750,00 
(duzentos e treze Mil e setecentos cinquenta reais), fUNdaMENtaÇÃo 
lEGal: art. 24, inciso X da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações. Data de Ratificação: 28 de Março de 2022.

Maria sUeLY raMos dos saNtos
secretária municipal

eXtrato de coNtrato
coNtrato: 20220321 de disPeNsa 

de LicitaÇÃo Nº 7/2022-00003 
objeto: aQUisiÇÃo dE GENEros aliMENticios PErEcivEis No tEMPo 
NEcEssário Para rEaliZaÇÃo dE rEGUlar ProcEsso licitatÓrio, 
Para atENdEr as dEMaNdas do HosPital MUNiciPal dE acara/Pa. 
coNtratado: JosE ivaN a da silva, valor total: r$ 213.750,00 (du-
zentos e treze Mil e setecentos cinquenta reais) data dE assiNatUra: 
28 de Março de 2021.

Pedro PaULo GoUVea Moraes
Prefeito Municipal de acara

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo
disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 7/2022-00004

objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para rEforMa da Escola MU-
NiciPal fraNcisco PiNto, EM atENdiMENto as NEcEssidadEs 
EMErGENcias da sEcrEtaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo do MUNici-
Pio dE acará Pará. coNtratado: l P coMErcio E sErviÇos - cNPJ: 
41.546.557/0001-83, valor total: r$ 246.294,47 (duzentos e Qua-
renta e seis Mil e duzentos e Noventa e Quatro reais e Quarenta e sete 
centavos), fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 24, inciso X da lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações. Data de Ratificação: 28 de 
Março de 2022. 

Pedro PaULo GoUVea Moraes
Prefeito Municipal de acara

eXtrato de coNtrato
disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 7/2021-00008

coNtrato: 20220311. objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para rE-
forMa da Escola MUNiciPal fraNcisco PiNto, EM atENdiMENto as 
NEcEssidadEs EMErGENcias da sEcrEtaria MUNiciPal dE EdUca-
ÇÃo do MUNiciPio dE acará Pará. coNtratado: l P coMErcio E 
sErviÇos - cNPJ: 41.546.557/0001-83 valor total: r$ 246.294,47 
(duzentos e Quarenta e seis Mil e duzentos e Noventa e Quatro reais e 
Quarenta e sete centavos) data dE assiNatUra: 12 de janeiro de 2021.

carLa LUciaNa seaBra PortaL
secretária municipal de acara

Protocolo: 778259

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

MUNicÍPio de aLtaMira
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos 15/2022

reFereNte ao PreGÃo eLetrÔNico  13/2022 
com objeto aquisição de 30 (trinta) caçambas estacionárias para resídu-
os sólidos urbanos, conforme especificações descritas abaixo para aten-
der a secretaria Municipal de obras, viação e infraestrutura - sEMovi do 
município de altamira - Pa, tornamos público o extrato da ata de regis-
tro de Preços, referente à licitação supracitada tendo seu valor registra-
do da seguinte forma: Empresa MorUMBi iNdUstrial ltda inscrita no 
cNPJ 10.284.459/0001-18 vencedora dos itens 01, 02, 03 e 04 com valor 
total r$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) com vigência do dia 
24/03/2022 até 24/03/2023.

altamira-Pa, 24 de março de 2022
cLaUdoMiro GoMes da siLVa

PreFeito MUNiciPaL
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

sUsPeNsÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP 5/2022
o FUNdo MUNiciPaL de saÚde de aLtaMira, por intermédio de 
seu Pregoeiro e Equipe de apoio, torna público para conhecimento dos 
interessados a sUsPENsÃo do PrEGÃo ElEtrÔNico 5/2022, tipo Menor 
Preço, relativo ao Processo administrativo 7/2022, cujo o objeto refere-se 
a registro de preço para futura e eventual contratação de pessoa jurídica 
do ramo pertinente, para fornecimento de materiais gráficos para atender 
as demandas do fundo Municipal de saúde - fMs. tendo em vista a soli-
citação de impugnação do edital. sUsPENsÃo do PrEGÃo ElEtrÔNico 
5/2022, sem data de prevista de abertura.
28 de março de 2022

HUGGo HerMaNN da siLVa aMaraL, Pregoeiro
Protocolo: 778260

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtratos de terMos de aPostiLaMeNtos

1º terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato Nº 1507004-2021
Pregão eletrônico nº 018-2021. Primeiro termo de apostilamento do 
contrato nº 1507004-2021pregãoeletrônico Nº 018-2021. objeto: reali-
nhamento de preço dos itens: 1, 3, 9, 13, 23, 24, 27, 28, 41, 52, 54, 71, 
74, 77, 91, 94, 102, 150, 151, 152, 155, 156, 157, 169, 170, 179, 181, 
189, 202, 204, 208, 211, 212, 225, 237, 245, 247, 249, 261, 266, 272, 
276 e 282, constantes no contrato nº 1507004-2021, cujo o objeto é aqui-
sição de medicamentos em geral, para a secretaria Municipal de saúde, 
com fim de reestabelecer o reequilíbrio econômico-financeiro. Empresa: 
Pontes Hospitalar ltda - Epp, cNPJ nº 63.822.597/0001-70. fund. legal: 
art. nº 65, inciso ii alínea “d” da lei nº 8.666/93. assinatura: 24/03/2022. 
Francisco Ferreira Freitas Neto-Prefeito Municipal.

1º terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato Nº 1507002-2021
Pregão eletrônico nº 018-2021. Primeiro termo de apostilamento do 
contrato nº 1507002-2021. Pregão Eletrônico nº 018-2021. objeto: rea-
linhamento de preço dos itens: 7, 10, 11, 14, 18, 20, 29, 30, 38, 39, 42, 
44, 57, 60, 70, 73, 78, 79, 85, 86, 90, 93, 95, 98, 101, 109, 115, 116, 
120, 130, 131, 133, 141, 153, 163, 172, 182, 183, 192, 206, 210, 218, 
234, 244, 246, 248, 253, 255, 256, 257, 260, 278, 286 e 289, constantes 
no contrato nº 1507002-2021, cujo o objeto é aquisição de medicamentos 
em geral, para a Secretaria Municipal de Saúde, com fim de reestabelecer o 
reequilíbrio econômico-financeiro.Empresa: Paramed Distribuidora De Me-
dicamentos ltda, cNPJ nº 16.647.278/0001-95. fund. legal: art. Nº 65, 
inciso ii alínea “d” da lei nº8.666/93. assinatura: 24/03/2022. Francisco 
Ferreira Freitas Neto-Prefeito Municipal.

Protocolo: 778261
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PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtrato de terMo aditiVo

terMo aditiVao coNtrato Nº 1310001-2021-convite Nº 003-2021. 
termo aditivo do contratonº1310001-2021. convite Nº 003-2021. objeto: 
supressão e acréscimo de valor ao contrato nº 1310001-2021 cujo objeto 
é a execução de serviços de construção de uma Ponte sobre o rio ouricuri, 
na cidade de capanema/Pa. Empresa: a.s.oliveira comercio E serviços 
Eireli,cNPJ Nº:33.977.343/0001-60. fund. legal: art. Nº57, § 1º, inciso 
ii e art. 65, § 1º da lei nº8.666/93. assinatura: 28/03/2022. Francisco 
Ferreira Freitas Neto-Prefeito Municipal.

Protocolo: 778262

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CHAVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cHaVes/Pa
aViso de HoMoLoGaÇÃo

a Prefeitura Municipal de chaves, resolve HoMoloGar o ato de adju-
dicação proferido pelo Pregoeiro ao resultado do processo licitatório: PRE-
GÃo ElEtrÔNico Nº 003/2022-srP-PMc. objeto: aQUisiÇÃo dE MatE-
rial dE HiGiENE E liMPEZa E dEscartávEis, Para atENdEr Às NEcEs-
sidadEs da PrEfEitUra E sEcrEtarias do MUNicÍPio dE cHavEs-Pa, 
em favor das empresas JN coMErcio E traNsPortE EirEli-cNPJ Nº 
41.927.895/0001-91. lottUs coMErcio dE MErcadorias EirEli EPP
-cNPJ Nº 26.658.489/0001-87 e solUcao coMErcio EirEli, cNPJ Nº 
29.424.977/0001-18
data da Homologação: 28/03/2022

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/2022-srP-PMc

Parte: Prefeitura Municipal/secretarias e fundos municipais
origem PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/2022-srP-PMc
objeto: rEGistro dE PrEÇo aQUisiÇÃo dE MatErial dE HiGiENE E 
liMPEZa E dEscartávEis, Para atENdEr Às NEcEssidadEs da PrE-
fEitUra E sEcrEtarias do MUNicÍPio dE cHavEs-Pa.
Prazo de vigência da ata de registro de Preços: 12 (doze) meses.
data da assinatura: 29/03/2022.
empresas: JN coMErcio E traNsPortE EirEli-cNPJ Nº 41.927.895/0001-
91. valor global estimado r$ 1.191.501,98. lottUs coMErcio dE MErca-
dorias EirEli EPP-cNPJ Nº 26.658.489/0001-87, valor global estimado 
r$ 912.935,07. solUcao coMErcio EirEli, cNPJ Nº 29.424.977/0001-
18, r$ 973.941,29.

Jose riBaMar soUsa da siLVa
Prefeito Municipal

Protocolo: 778263

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2022
Processo Licitatório nº 028/2022. objeto: registro de preço para re-
gistro de preço para a contratação de empresa para fornecimento de pe-
ças de moto, objetivando atender as necessidades da Prefeitura Municipal 
de cumaru do Norte e suas secretarias, Edital no Endereço: www.por-
taldecompras publicas.com.br. abertura das Propostas: 13/04/2022 às 
09h00min. informações Gerais: www.pmcn.pa.gov.br.  e-mail:  licitacao@
pmcn.pa.gov.br. railane Barbosa almeida: Pregoeira.

Protocolo: 778264

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURUÇÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP/Nº 002/2022 PMc
tipo: menor preço por item, objeto: : registro de Preços, para futura e even-
tual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de 
expediente e didáticos  para atender as necessidades  da prefeitura ,secre-
tarias e fundo do Munícipio.sessão Pública: dia 11/04/2022, às 10:00h.in-
formações: Edital disponível: https://www.portaldecompraspublicas.com.br 
https://www. https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/ JeFFersoN 
Ferreira de MiraNda -Prefeito Municipal de curuça/Pa.

Protocolo: 778266

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇÁ
aViso de PUBLicaÇÃo de LicitaÇÃo 
tiPo PreGÃo eLetrÔNico reGistro 

de PreÇo Nº 004/2022-PMc 
objeto: a presente licitação tem como objeto a registro de preços visando 
futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de locação de veículos automotivos sem motorista, para atender 
as necessidades da Prefeitura Municipal de curuçá, secretarias e fundos de 
curuçá/Pa, a data de abertura será no dia 11/04/2022 às 09:00hs. o Edi-
tal encontra-se à disposição no portal do tcM/Pa e no Bll compras (www.
bll.org.br). curuçá/Pa, 29 de março de 2022. JeFFersoN Ferreira de 
MiraNda Prefeito Municipal de curuçá/Pa.

Protocolo: 778268

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA

.

a PreFeitUra MUNiciPaL de itaitUBa 
torna público que em 16/03/2022 recebeu da secretaria de Meio ambiente 
e sustentabilidade - sEMas/Pa, a licença de instalação nº 3241/2022, 
Processo nº 2020/0000009669, que autoriza a implantação e obras de 
melhoria na Estrada Municipal tocantinzinho, localizada no município de 
itaituba/Pa.

Protocolo: 778269

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de seGUraNÇa iNstitUcioNaL

eXtrato ao coNtrato Nº 189/2022/sMsi 
Processo administrativo nº 5.232/2022/PMM, autuado na modalida-
de adesão a ata de registro de Preço nº 015/2022/cEl/sEvoP/PMM, obje-
to: locaÇÃo dE vEÍcUlos, dEstiNados a atender as demandas da se-
cretaria Municipal de Segurança Institucional e seus órgãos adidos; Empre-
sa: l & c sErviÇos E locaÇÕEs ltda.-EPP, cNPJ no 07.151.812/0001-
87; valor r$ 333.600,00 (trezentos e trinta e três mil seiscentos reais), 
assinatura 25/03/2022, vigência: 31/12/2022. Jair Barata Guimarães 
secretário de segurança institucional.

eXtrato ao coNtrato Nº 182/2022/sMsi 
Pregão Presencial  nº  030/2021/ceL/PMM, gerado em função do Pro-
cesso Licitatório nº 11.150/2021-CEL/PMM que gerou a Ata de Registro de 
Preços nº 057/2021/sEvoP/PMM, objeto: fornecimento de materiais de 
consumo (Gêneros alimentícios, Materiais descartáveis e Utensílios para 
cozinha, bem como Material de limpeza), para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Segurança Institucional e seus órgãos adidos; 
Empresa: v G dE soUsa fErrEira inscrita sob o cNPJ: 23.912.114/0001-
03; valor r$ 23.183,00 (vinte e três mil e cento e oitenta e três reais), 
assinatura 24/03/2022, vigência: 31/12/2022. Jair Barata Guimarães 
secretário de segurança institucional.

Protocolo: 778271

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL

eXtrato ao coNtrato Nº 165/2022/seasP 
Processo administrativo nº 1.597/2021-PMM, autuado na modalida-
de Pregão Eletrônico (srP) Nº 004/2021-cPl/PMM, que gerou a ata de 
Registro de Preços nº 057/2021-CPL objeto: Aquisição de kits de enxoval 
destinado aos beneficiários atendidos pelo programa de Benefícios Even-
tuais e Emergenciais da sEasPac. Empresa: vG dE soUsa fErrEira, 
inscrita no cNPJ, sob nº 23.912.114/0001-03; valor r$ 128.043,50 (cento 
e vinte e oito mil, quarenta e três reais e cinquenta centavos), assinatura 
21/03/2022. vigência: 31/12/2022. Nadjalúcia oliveira Lima, secretá-
ria de assistência social.

Protocolo: 778272

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PALESTINA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
o Município de Palestina do Pará comunica aos interessados que rea-
lizará no dia 11/04/2022 às 08h:30min (horário de Brasília), licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico PE - 013/2022-PMPP srP, tipo Menor Preço 
por item com objeto: registro de preço para eventual locação de uma 
máquina: escavadeira hidráulica, destinado a suprir as necessidades do 
Município de Palestina do Pará/Pa. o edital estará disponível no sítio do www.
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portaldecompraspublicas.com.br, Portal da transparência (www.palestinado-
para.pa.gov.br), Mural de licitações do tcM-Pa e pelo e-mail: cplpalestinado-
para@hotmail.com.
o Município de Palestina do Pará comunica aos interessados que realiza-
rá no dia 11/04/2022 às 09h:30min (horário de Brasília), licitação na mo-
dalidade Pregão Eletrônico PE - 014/2022-PMPP srP, tipo Menor Preço por 
item com objeto: registro de Preço para aquisição de tubos de concreto 
armado para atender as necessidades do município de Palestina do Pará/
Pa. o edital estará disponível no sítio do www.portaldecompraspublicas.
com.br, Portal da transparência (www.palestinadopara.pa.gov.br), Mural 
de licitações do tcM-Pa e pelo e-mail: cplpalestinadopara@hotmail.com.

Maykon david costa Ferreira
Pregoeiro

o Fundo Municipal de educação de Palestina do Pará comunica aos in-
teressados que realizará no dia 20/04/2022 às 09h:00min (horário de 
Brasília), licitação na modalidade dispensa de licitação dl/2022.028-fME, 
tipo Menor Preço por item com objeto: objeto: aquisição de gêneros de 
alimentação em função da manutenção do Programa Nacional de alimenta-
ção Escolar no âmbito dos 30% destinados a Agricultura Familiar de Pales-
tina do Pará, durante o ano letivo de 2022. a sessão de lance do processo 
acima mencionado será realizada na sala da comissão Permanente de li-
citação - Prédio administrativo - rua Magalhães Barata s/n - centro - cep: 
68.535-000 - Palestina do Pará. informações das 08h00min às 12h00min. o 
edital no Portal da transparência (www.palestinadopara.pa.gov.br), Mural de 
licitações do tcM-Pa e pelo e-mail: cplpalestinadopara@hotmail.com.

roberval a. rodrigues
Presidente cPl

Protocolo: 778274

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de reVoGaÇÃo  
terMo de reVoGaÇÃo PreGÃo PreseNciaL n° 9/2021-00022 

Processo adMiNistratiVo N° 73/2021 
o Município de ParaGoMiNas, por intermédio da secretaria Municipal 
de infraestrutura, Estado do Pará, através de seu ordenador de despesa, 
no uso de suas atribuições legais e constitucionais; considerando a supre-
macia da administração Pública na condução e encerramento dos proce-
dimentos licitatórios que tramitam em sua instância, com fundamento no 
art. 49, caput, da lei federal 8.666/93, súmulas n° 346 e 473 de autoria 
do supremo tribunal federal; considerando a solicitação da secretaria 
Municipal de infraestrutura, através do ofício nº 191/2022, devidamente 
apreciada pela secretaria Municipal de assuntos Jurídicos que se mani-
festou favoravelmente, através do parecer jurídico nº 170/2022 pela rE-
voGaÇÃo do Processo administrativo nº 73/2021; considerando não ser 
mais vantajoso para a administração dar continuidade ao processo, pois 
para maior vantajosidade econômica para o município, optou pela adesão 
da Ata de Registro de Preços nº 20210018, referente ao processo licitatório 
na modalidade concorrência Pública nº 3/2021-002 do Município de tucu-
ruí-Pa. considerando que o presente ato de revogação está fundamentada 
nas disposições contidas no art. 49 da lei federal n° 8.666/93, sobretudo, 
nas razoes de interesse público, uma vez que a continuidade da referida 
licitação tornou-se inoportuna e inconveniente para a administração Públi-
ca Municipal; RESOLVE: I - REVOGAR o procedimento externo licitatório 
na modalidade PrEGÃo PrEsENcial N° 9/2021-00022, Processo adminis-
trativo n° 73/2021, que ter por objeto; “contratação de empresa de en-
genharia para execução dos serviços de recapeamento asfáltico em cBUQ 
em vias urbanas do Município de Paragominas”, conforme o que acima se 
expôs e nos termos do art. 49, “caput”, da lei 8.666/93  e na sumula n° 
473 do supremo tribunal federal. Publique-se. Paragominas, Estado do 
Pará, aos 28 dias do mês de março de 2022. João Lucidio Lobato Paes 
- Prefeito Municipal.

aViso de reVoGaÇÃo 
terMo de reVoGaÇÃo PreGÃo PreseNciaL n° 9/2021-00034

Processo adMiNistratiVo N° 98/2021
o Município de ParaGoMiNas, por intermédio da sEcrEtaria MUNi-
ciPal dE iNfraEstrUtUra, Estado do Pará, através de seu ordenador 
de despesa, no uso de suas atribuições legais e constitucionais; consi-
derando a supremacia da administração Pública na condução e encerra-
mento dos procedimentos licitatórios que tramitam em sua instância, com 
fundamento no art. 49, caput, da lei federal 8.666/93, súmulas n° 346 e 
473 de autoria do supremo tribunal federal; considerando a solicitação 
da secretaria Municipal de infraestrutura, através do ofício nº 191/2022, 
devidamente apreciada pela secretaria Municipal de assuntos Jurídicos que 
se manifestou favoravelmente, através do parecer jurídico nº 174/2022 
pela rEvoGaÇÃo do Processo administrativo Nº 98/2021; considerando 
não ser mais vantajoso para a administração dar continuidade ao Proces-
so, pois para maior vantajosidade econômica para o Município, optou pela 
renovação do processo atual Pregão Presencial n° 9/2018-00012. conside-
rando que o presente ato de revogação está fundamentada nas disposições 
contidas no art. 49 da lei federal n° 8.666/93, sobretudo, nas razoes de 
interesse público, uma vez que a continuidade da referida licitação tornou-
se inoportuna e inconveniente para a administração Pública Municipal; rE-
SOLVE: I - REVOGAR o procedimento externo licitatório realizado na mo-
dalidade PrEGÃo PrEsENcial N° 9/2021-00034, Processo administrativo 
n° 98/2021, que ter por objeto; “contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de mão de obra, tipo encarregado de turma, operador 
de vibro-acabadora, operador de caminhão basculante, apontador, serventes/
auxiliares e serviço de vigilância (vigia), para que possamos dar operaciona-
lidade às atividades desenvolvidas pela secretaria Municipal de infraestru-
tura (sEMiNfra)”, conforme o que acima se expôs e nos termos do art. 49, 
“caput”, da lei 8.666/93  e na sumula n° 473 do supremo tribunal federal. 
Publique-se.  Paragominas, Estado do Pará, aos 28 dias do mês de março de 
2022. João Lucidio Lobato Paes - Prefeito Municipal.

Protocolo: 778276

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ
aViso de resULtado do JULGaMeNto da HaBiLitaÇÃo

toMada de PreÇo Nº 2/2022-00001
objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para a EXEcUÇÃo dE sErviÇos dE 
rEforMa E aMPliaÇÃo da Escola EstadUal dE ENsiNo fUNdaMEN-
tal E MÉdio GENiPaUBa, localiZada No MUNicÍPio dE saNta BárBa-
ra do Pará/Pa, dE acordo coM o ProJEtos, MEMorial dEscritivo 
E PalNilHas orÇaMENtárias, EM coNforMidadE coM as coNdiÇÕEs 
E EXiGÊNcias EstaBElEcidas No coNvÊNio N° 003/2022-sEdUc, cE-
lEBrado ENtrE a sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo - sEdUc E o 
MUNicÍPio dE saNta BárBara do Pará.
a comissão Permanente de Licitação do Município de saNta BÁrBara 
do ParÁ/Pa, por meio da Presidente, torna público o resultado do julgamen-
to da toMada dE PrEÇo Nº 2/2022-0001, de iNaBilitaÇÃo das licitantes: 
fErrEira E PaNtoJa coNsUltoria E coNstrUÇÃo ltda, BlUE WavE ENGE-
NHaria ltda, MarQUEs coNstrUÇÕEs EMPac EirEli, c.a. da silva costa 
& CIA LTDA, MULTI LINK ENGENHARIA EIRELI, face a inobservância ao exigido 
no instrumento convocatório e da HABILITAÇÃO da licitante MDI ENGENHARIA E 
coMErcio EirEli, uma vez que atendeu as exigências editalícias.
Fica aberto o prazo recursal na forma da lei, encontrando-se os autos 
disponíveis às partes na data desta publicação.
Não havendo apresentação de recursos, fica designada as aberturas dos 
envelopes contendo as propostas para o dia 07 de abril de 2022 às 09:00 ho-
ras, no local previsto no instrumento convocatório para abertura do certame.

QUeiLa MeireLes FLores
comissão de licitação

Presidente
Protocolo: 778278

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo

eXtrato de Portaria
Portaria Nº 491/2022-seMed

a secretária Municipal de educação, sra. Maria JosÉ Maia da siL-
Va, conforme decreto nº005/2021, conferidas pela Lei Orgânica Munici-
pal e em cumprimento ao disposto no art. 51 da lei nº 8.666/93 e altera-
ções posteriores. rEsolvE art. 1º designar os servidores abaixo indicados 
para, com observância da legislação vigente, atuar como fiscal titular do 
contrato celebrado entre a secretaria Municipal de Educação e a Empresa 
Contratada em processo licitatório, para o que segue: CONTRATAÇÃO DE 
EMPrEsa HaBilitada EM coNstrUÇÃo dE rEMaNEscENtE dE oBra da 
crEcHE Na coMUNidadE do ciPoal, rEGiÃo dE PlaNalto oBEdEcENdo 
Às tiPoloGias dos ProJEtos PadrÃo do fNdE - Escola ProiNfÂNcia 
tiPo c - MEtoloGias iNovadoras. faBio aNdrEY soUZa MElo - Eng. 
civil 28.961 d/Pa - Núcleo de Engenharia da sEMEd. laUro sÉrGio costa 
silva - crEa: 10762-d/Pa - Núcleo de Engenharia da sEMEd art. 2º - Esta 
Portaria entra em vigor na data de sua publicação. dê-se ciência, cumpra-se, 
registre-se e publique-se. Gabinete da secretária Municipal de Educação, 17 dias 
do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois.

Protocolo: 778280

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo
ratiFicaÇÃo da disPeNsa 001-2022

coNtrato 069-2022- seMed
a secretária Municipal de educação no uso de suas atribuições, tendo em 
vista a existência de permissivo legal e a exata adequação do imóvel do Sr. 
rogaciano carneiro de freitas, para locação não residencial, onde funcionará 
uma Unidade Municipal de Educação infantil do Bairro da área verde, resolve: 
ratificar a dispensa de licitação, Processo administrativo Nº 045/2022. 
determina que ao Núcleo de licitações e contratos prossiga com os proce-
dimentos no sentido de ultimar os atos e proceder à contratação do imóvel 
supra indicado, observando o preço levantado pela administração Pública.

Protocolo: 778282
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PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM 
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra 

Portaria Nº 012/2022/NLcc/seMiNFra 
o secretário Municipal de infraestrutura, do Município de santa-
rém - Pa, decreto 010/2021-GaP/PMs, no uso de suas atribuições 
legais e em cumprimento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações 
posteriores. Resolve: ART. 1º - Fica constituído como fiscal de contrato 
para coNtrataÇÃo do traNsPortE dE dados coMo PlaNo EstrUtU-
ral da iNtEGraÇÃo ENtrE as sEcrEtarias E PrEfEitUra MUNiciPal 
dE saNtarÉM, Para atENdEr as NEcEssidadEs da sEcrEtaria MUNi-
ciPal dE iNfraEstrUtUra, o sr. Paulo Nildo cota dos santos, Matrícula 
nº 22283, lotado nesta secretaria Municipal de infraestrutura - sEMiNfra. 
ART. 2º - Fica designado como fiscal substituto para o presente contrato, o 
sr. anderson Jorge Guimarães carneiro, Matrícula nº 70891, lotado nesta 
secretaria Municipal de infraestrutura - sEMiNfra.art. 3º Esta portaria 
produz efeito na data de sua publicação, revogada as demais disposições 
em contrário. rEGistrE-sE E PUBliQUE-sE, dÊ-sE ciÊNcia E cUMPra-
sE. santarém, 7 de Março de 2022. daNieL GUiMarÃes siMÕes se-
cretário Municipal de infraestrutura.

Protocolo: 778297

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo caetaNo de odiVeLas
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico N° 006/2022 
a Prefeitura Municipal de são caetano de odivelas, torna público aos 
interessados que realizará licitação na modalidade PrEGÃo ElEtrÔNico 
Nº 006/2022-srP, tipo menor preço, contratação de empresa especializada 
para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios (merenda escolar) 
em atendimento à demanda da secretaria Municipal de Educação de são 
caetano de odivelas/Pa, ao longo de 12 meses para o município de são 
caetano de odivelas/Pa abertura: 07/04/2022, às 09:30hs. a retirada do 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Mural de licitações/tcM-
Pa, www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo site (www.saocaetano-
deodivelas.pa.gov.br). informações: E-mail: cplsaocaetano21@gmail.com. 
Flavia cristina da silva - Pregoeiro/PMsco/decreto nº 011/2022/PMsco.

Protocolo: 778301

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

.

MUNicÍPio de sÃo FraNcisco do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

UasG 980547 - PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 011/2022-Pe-srP-PMsF-saÚde 

com objeto: formação de registro de Preços para futura e Eventual con-
tratação de Empresa especializada em reabilitação protética, mediante 
confecção de Prótese Dentária, de acordo com a portaria nº 668 de 01 de 
abril de 2020, para atender as demandas dos usuários do sistema Único de 
saúde - sUs, do Município de são francisco do Pará. Este, foi adiado por 
alterações no edital. Passando a ter nova data de abertura: 12/04/2022 às 
08h30min, através do www.comprasnet.gov.br. o edital estará disponível 
no www.comprasnet.gov.br, site da Prefeitura e/ou Portal do tcM/Pa.

Patrícia silva chaves
secretaria Municipal de saúde

Protocolo: 778305

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DA PONTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo JoÃo da PoNta
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de são João da Ponta/Pa torna pública a re-
alização do Pregão Eletrônico nº 2022.00007-srP/PMsJP, cujo objeto é 
contratação de empresa para Prestação de serviços de malharia e confec-
ções para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de são João da 
Ponta/Pa, secretarias e fundos municipais. data da abertura: 13/04/2022. 
Hora: 09h:00min. Edital disponível: no Mural de licitações do tcM/Pa. 
Floriano de Jesus coelho. Prefeito Municipal.

Protocolo: 778314

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo JoÃo da PoNta
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de são João da Ponta/Pa torna pública a rea-
lização do Pregão Eletrônico nº 2022.00008-srP/PMsJP, cujo aquisição de 
Gêneros alimentício para atender as demandas da Prefeitura Municipal de 
são João da Ponta, secretarias e fundos.. data da abertura: 11/04/2022. 
Hora: 09h:00min. Edital disponível: no Mural de licitações do tcM/Pa. 
Floriano de Jesus coelho. Prefeito Municipal.

Protocolo: 778309

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ/Pa
aViso de aNULaÇÃo

o Município de são Miguel do Guamá-Pa, divulga para conhecimento 
dos interessados que torNa-sE NUlo E sEM NENHUM EfEito a PUBli-
CAÇÃO realizada no dia 25 de março de 2022 no Diário Oficial do Estado, 
Diário Oficial da União e Jornal da Amazônia que versa sobre o Registro 
de preço para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de 
teste rápido para detecção de sars cov 2 (covid - 19) antígeno iGM tipo 
suab, no intuito de atender as necessidades decorrentes do novo corona-
vírus, em atendimento as necessidades da secretaria municipal de saúde 
de são Miguel do Guamá/Pa.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 016/2022

a secretaria Municipal de saúde de são Miguel do Guamá, torna pú-
blico abertura de Processo Licitatório, do tipo menor preço por item, na 
modalidade Pregão Eletrônico srP nº 016/2022, cujo objeto é registro de 
preço para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de 
teste rápido para detecção de sars cov 2 (covid - 19) antígeno iGM tipo 
suab, no intuito de atender as necessidades decorrentes do novo coronaví-
rus, em atendimento as necessidades da secretaria municipal de saúde de 
são Miguel do Guamá/Pa. a sessão de recebimento de propostas, análise 
e julgamento será em 05/04/2022 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 Pei-
xoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

eduardo sampaio Gomes Leite
Prefeito Municipal

Protocolo: 778317

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de seNador JosÉ PorFirio
eXtrato de terMo aditiVo

EXtrato do i tErMo aditivo do coNtrato Nº:  20210122; oriGEM: 
toMada dE PrEÇos Nº 004/2021PMsJP; coNtrataNtE: PrEfEitUra 
MUNiciPal dE sENador JosÉ PorfÍrio; coNtratada: coNstrUtora 
Pactac ltda; oBJEto: o presente termo aditivo tem por objeto a prorro-
gação do prazo de execução do contrato de 19 de fevereiro a 19 de julho de 
2022, sendo sua vigência estendida até 16 de setembro de 2022, nos ter-
mos do art.57, § 1º inciso ii da lei federal nº. 8.666/93 e suas alterações, 
cláusula vigésima do contrato acima citado, Modalidade tomada de Preços 
nº. 004/2021, que versa sobre a “contratação de empresa para constru-
ção de pavimentação em Blokret Sextavado, com meio fio e linha d’agua 
e calçamento, na travessa são francisco, Bairro Nossa senhor aparecida, 
município de senador José Porfírio, em atendimento ao convênio nº. 17/2021 
da secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas”; 
fUNdaMENtaÇÃo: art.57, § 1º inciso ii da lei federal nº. 8.666/93 e 
suas alterações; data da assiNatUra: 14 de fevereiro de 2022.

dirceu Biancardi
Prefeito Municipal

Protocolo: 778321

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA ALTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de terra aLta
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de terra alta/Pa, comunica a quem faça inte-
ressar, que realizará licitação, modalidade: Pregão Eletrônico - tipo Menor 
Preço por item 001/2022-sEMEd-PE, objeto: rEGistro dE PrEÇos QUE 
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oBJEtiva a coNtrataÇÃo dE PEssoa JUrÍdica Para a aQUisiÇÃo dE 
GÊNEros aliMENtÍcios a fiM dE sUPrir as NEcEssidadEs do Pro-
GraMa NacioNal E EstadUal dE aliMENtaÇÃo Escolar do MUNicÍ-
Pio dE tErra alta/Pa. abertura: 11/04/2022, às 09:30hs. No site www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Protocolo: 778324
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aVisos de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 2/2022-006PMt

o Município de tUcUMÃ, através do PreFeitUra MUNiciPaL de 
tUcUMÃ, por intermédio da comissão de licitação, torna público que às 
09:00 horas do dia 14 de abril de 2022, fará realizar licitação na modali-
dade toMada dE PrEÇos Nº 2/2022-006PMt, tipo MENor PrEÇo, para 
iMPlaNtaÇÃo do sistEMa dE ilUMiNaÇÃo do caMPo dE fUtEBol do 
Estádio MUNiciPal GEraldo MiGUEl soarEs, localiZado No sE-
tor laGo das rosas, No MUNiciPio dE tUcUMÃ-Pará, de acordo com 
o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da comissão 
de licitação da PrEfEitUra MUNiciPal dE tUcUMÃ - Pa. informações e 
retirada do edital na rua do café, s/Nº, setor alto Morumbi, tucumã-Pa, 
das 07:30hs às 11:30hs e também pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, 
bem como no site do tcM, no endereço http://geoobras.tcm.pa.gov.br/. 
tUcUMÃ - Pa, 28 de março de 2022. dÉBora de soUZa MartiNs - 
Presidente da cPL.

PreGÃo PreseNciaL srP Nº 9/2022-016PMt 
o Município de tUcUMÃ, através da PreFeitUra MUNiciPaL, por in-
termédio da comissão de licitação, torna público que fará licitação às 09:00 
horas do dia 18 de abril de 2022, na modalidade PrEGÃo PrEsENcial srP 
Nº 9/2022-016PMt, tipo menor preço por lotE, cujo objeto rEGistro dE 
PrEÇos Para coNtrataÇÃo dE EMPrEsa do raMo PErtiNENtE Para 
aQUisiÇÃo dE EQUiPaMENtos dE ProtEÇÃo iNdividUal (EPi) dEsti-
Nados a atENdEr a NEcEssidadE das sEcrEtarias E fUNdos MUNi-
ciPais do MUNicÍPio dE tUcUMÃ/Pa, de acordo com o que determina a 
legislação vigente, a realizar-se na sala de reuniões do departamento de 
licitações, informações Gerais: o edital está disponível na rua do café, s/
Nº, setor Morumbi, tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também pelo 
e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do tcM, no endereço 
www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. tUcUMÃ - Pa, 16 de março de 
2022. iGor LiMa dos saNtos - Pregoeiro.

Protocolo: 778326

.

.

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 ex-
tratos de edital conforme abaixo:

PreGÃo eLetrÔNico srP N° 008/2022PMt-Pe-srP, 
tiPo MeNor PreÇo Por iteM, Modo de disPUta aBerto.
objeto: rEGistro dE PrEÇos Para fUtUra coNtrataÇÃo dE EM-
PrEsa Para aQUisiÇÃo dE vEÍcUlo MotociclEta, ZEro QUiloME-
tro, PaiNEl diGital, (vElocidadE, HodÔMEtro total E Parcial, 
HorÍMEtro, rElÓGio, iNdicador dE sistEMa dE frEio cBs, Motor 
oHc, MoNocilÍNdrico, Partida ElÉtrica, iNJEÇÃo ElEtrÔNica Para 
atENdEr a sEcrEtaria MUNiciPal dE oBras E sErviÇos UrBaNos 
do MUNiciPio dE trairÃo-Pa. data da abertura: 11/04/2022 Horário: 
08:00hrs (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: 778327

.

.

ParticULares
.

FaZeNda ÁGUa Boa, reNato aNVersa
cPF:  531.259.242-00 

torna público que requereu a secretaria Municipal de Meio ambiente e 
Habitação de Nova Esperança do Piriá, a lar para atividade de cultura de 
ciclo curto e criação de bovinos situada no município de Nova Esperança 
do Piriá/Pa.

Protocolo: 778332

FaZeNda cHaPadiNHa, daNieL aNVersa
cPF:  921.998.791-00 

torna público que requereu a secretaria Municipal de Meio ambiente e 
Habitação de Nova Esperança do Piriá, a lar para atividade de cultura de 
ciclo curto e criação de bovinos situada no município de Nova Esperança 
do Piriá/Pa.

Protocolo: 778333

FaZ. saPUcaia, Victor aLMeida LoUreiro
cPF:913.437.552-04

torna público que requereu a sEMMa/Paragominas renovação da lar sob 
n° 054/2017 para atividade de criação de bovinos e cultura de ciclo curto 
em Paragominas/Pa.

Protocolo: 778334

FaZeNda 3 irMÃos, LUaNa aNVersa
cPF: 883.226.702-06

torna público que requereu a secretaria Municipal de Meio ambiente e 
Habitação de Nova Esperança do Piriá, a lar para atividade de cultura de 
ciclo curto e criação de bovinos situada no município de Nova Esperança 
do Piriá/Pa.

Protocolo: 778329

carLos otaVio BerNardiNo 
cPF: 233.098.221-68 

vem tornar público que deram entrada na sEMMa de Xinguara-Pa a li-
cença ambiental rural para atividade de BoviNocUltUra da faZENda 
ParaÍso situada no município de Xinguara-Pa.

Protocolo: 778337

FaZeNda PaiXÃo
ZeZito BisPo dos reis cPF: 435.477.615-49

torna público que recebeu da sEcrEtaria dE MEio aMBiENtE (sEMMa/
Placas-Pa), a licença de atividade rural n.003/2021, com validade de 
09/08/2024 para criação de bovinos, Placas-Pa.

Protocolo: 778338

arGiLÂNio aPÓstoLo coLoMBi
cPF/MF nº 148.843.562-68 

torna público a celebração do termo de compromisso nº 497/2020 do 
imóvel rural denominado Fazenda São José (Cadastro Ambiental Rural nº 
Pa 1503457-4917.E957.4a0d.4Ec2.B7cB.20Ef.d3EB.ac08), celebrado no 
âmbito do Programa de Regularização Ambiental-PRA com a Secretaria de 
Estado de Meio ambiente e sustentabilidade-sEMas/Pa, em 09/07/2020.

Protocolo: 778345
.

.

eMPresariaL
.

coPriMar coMercio de Pescados e FrUtos do Mar Ltda.
cNPJ nº 30.573.537/0001-01

editaL de coNVocaÇÃo
reUNiÃo ordiNÁria e eXtraordiNÁria de sÓcios

Ficam convocados os sócios da coPriMar coMercio de Pesca-
dos e FrUtos do Mar Ltda. (“sociedade”) a reunirem-se em reu-
nião Ordinária e Extraordinária de Sócios, a ser realizada às 9:00 (nove) 
horas do dia 28 de abril de 2022, de forma remota e híbrida, podendo o 
sócio participar presencialmente na sede na Sociedade localizada na cida-
de de curuça, Estado do Pará, na rodovia curuça - abade - s/N, Bairro 
Pedreira, cEP 68.750-000, ou de forma remota, virtualmente, pela plata-
forma Microsoft Teams, através do envio prévio de link para acesso dos 
sócios, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Em 
Reunião Ordinária de Sócios: a) Tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da sociedade, 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; b) 
deliberar sobre o resultado do exercício social da sociedade, encerrado 
em 31 de dezembro de 2021. 2. Em Reunião Extraordinária de Sócios: a) 
discutir, tomar conhecimento e deliberar sobre o endividamento da so-
ciedade, sobre a situação do patrimônio líquido, conforme apontado nas 
demonstrações financeiras e meios de remediação, bem como acerca da 
responsabilidade dos administradores; b) discutir sobre a necessidade de 
urgente chamada e aumento de capital social, a fim de que a Sociedade 
possa fazer frente ao cumprimento de suas obrigações. Aviso aos Sócios: 
os documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas na reunião 
ora convocada, exigidos nos termos do artigo 1.078, §1º do Código Civil, 
encontram-se à disposição.

curuça/Pa, 28 de março de 2022.
adriano Maximino Paludo - diretor 
adroaldo antônio Paludo - diretor

Protocolo: 778431
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Posto UrUarÁ
empresa: V. F Ferreira Farias eireLi 

cNPJ: 32.236.061/0001-49 
localizada na av. Pará, esquina com a floriano Peixoto, s/n centro do Mu-
nicípio de Uruará/Pa, torna público que recebeu a licença ambiental de 
operação da sEMas sob o Número Processo n: 202100000035166 em 
20/10/2021, o qual obteve a licença de operação -lo Nº 13335/2022, para 
atividade principal de: 2303 - empresa transportadora de Produtos Perigo-
sos, do Município de Uruará/Pa.

Protocolo: 778432

FUNdo MUNiciPaL de saÚde de trairÃo-Pa
aViso de LicitaÇÃo

o FUNdo MUNiciPaL de saÚde de trairÃo usando de suas atri-
buições legais vem através de seu pregoeiro deivide da silva cruz tornar 
público os extratos de edital conforme abaixo:
Pregão Eletrônico n° 009/2022fMs-PE, tipo Menor Preço por item, Modo 
de disputa aberto.
objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada EM PrEstaÇÃo 
dE sErviÇos dE viGilÂNcia dEsarMada a sErEM EXEcUtados dE 
sEGUNda a sEXta-fEira, fiNais dE sEMaNa E fEriados, 24 Horas 
Por dia, No HosPital MUNiciPal dE trairÃo/Pá. data da abertura: 
11/04/2022 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: 778433

a eMPresa UNiVerso aMaZÔNia 
consultoria analises ambiental situado na rua General Gurjão 286, Bair-
ro da campina, cEP:66017-040, cNPJ 11.034.066/0001-19 vem por meio 
desta fazer a sua publicação de licença de operação de n° 25/2022 (lo).

Protocolo: 778434

toP - taPaJÓs oPerador PortUÁrio Ltda
torna público que requereu junto a sEMas/Pa, a licença de operação - lo, 
sob protocolo nº 2022/0000006828, para atividade de instalação portuária 
dentro ou fora do porto organizado, terminal de uso privado e estação de 
transbordo somente para cargas não perigosas, em itaituba/Pa.

Protocolo: 778377

PortaL aGro coMÉrcio e serViÇos Ltda
cNPJ: 10.197.621/0003-22

torna público que requereu a sEMMa/dom Eliseu, lo para atividade de 
comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e cor-
retivos do solo situada no município de dom Eliseu.

Protocolo: 778397

PortaL aGro coMÉrcio e serViÇos Ltda
cNPJ: 10.197.621/0003-22 

torna público que requereu a sEMMa/dom Eliseu, a renovação lo sob n° 
003/2020 para atividade de Armazém para grãos/cereais com beneficia-
mento situado no município de dom Eliseu.

Protocolo: 778399

cUMarU do sUL aGroPecUÁria s/a
cNPJ Nº 22.443.872/0001-67

Nire Nº 15300019630
ata da asseMBLÉia GeraL eXtraordiNÁria de traNsForMaÇÃo 
de sociedade aNÔNiMa eM sociedade LiMitada, reaLiZada eM 
14 de deZeMBro de 2021. 1) data, Hora e local da assembleia: aos 14 
dias do mês de dezembro de 2021, às 09:00 horas, na sede social da 
cumaru do sul agropecuária s.a., localizada na fazenda cumaru do sul, 
zona rural, cEP 68398-000, município de cumaru do Norte, Estado do 
Pará. 2) Presença: Presente os acionistas representando a totalidade dos 
acionistas da cUMarU do sUl aGroPEcUária s.a., detentores de 100% 
do capital, conforme assinaturas constantes do “livro de Presença de acio-
nistas”. também presentes os srs. fernando carvalho do val, diretor Pre-
sidente; João carvalho do val, diretor vice-Presidente. 3) convocação: 
dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, 
parágrafo 4º da lei 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas re-
presentando a totalidade do capital social da sociedade. 4) Mesa: Presi-
dente - fernando carvalho do val; secretário - João carvalho do val. 5) 
ordem do dia: a) transformação de sociedade anônima em sociedade em-
presária limitada; b) aprovação dos administradores da sociedade limita-
da; c) aprovação do contrato social da sociedade limitada; d) outros as-
suntos de interesse da sociedade. 6) dEliBEraÇÕEs: Passando ao item 

“a” da ordem do dia - transformação de sociedade anônima em sociedade 
empresária limitada - o sr. Presidente expos aos presentes as razões que 
recomendam a transformação da sociedade anônima em sociedade limita-
da. Prestados os esclarecimentos, a proposta foi aprovada, por unanimida-
de. Passando ao item b) da ordem do dia - aprovação dos administradores 
da sociedade limitada - o sr. Presidente informou que a sociedade limitada 
será administrada pelos 02 (dois) acionistas que passarão a sócios quotis-
tas srs. fErNaNdo carvalHo do val, brasileiro, casado, administrador 
de empresas, portador do rG nº 4.551.945-6 ssP/sP e do cPf/Mf nº 
692.745.848-49, residente na av. das acácias, nº 98, Bairro da cidade 
Jardim, em são Paulo - sP, cEP 05672-000, e, JoÃo carvalHo do val, 
brasileiro, divorciado, engenheiro, portador do rG nº 3.451.081 ssP/sP e 
do cPf/Mf nº 388.342.008-53, residente na rua camilo Nader, nº 300, 
apto. 21, no Bairro da vila Morumbi, em são Paulo - capital. cEP 05688-
032, de forma conjunta ou isoladamente, o que foi aprovado por unanimi-
dade. item c) da ordem do dia- aprovação do contrato social da sociedade 
limitada cUMarU do sUl aGroPEcUária ltda. - o sr. Presidente apre-
sentou o coNtrato social da cUMarÚ do sUl aGroPEcUária ltda, 
que após lido por todos, foi aprovado por unanimidade, sendo parte inte-
grante da presente assembleia, como abaixo transcrito: coNtrato so-
cial da sociEdadE EMPrEsária cUMarÚ do sUl aGroPEcUária 
ltda. fErNaNdo carvalHo do val, brasileiro, casado, administrador de 
empresas, portador do rG nº 4.551.945-6 ssP/sP e do cPf/Mf nº 
692.745.848-49, residente na av. das acácias, nº 98, Bairro da cidade 
Jardim, em são Paulo - sP, cEP 05672-000, e, JoÃo carvalHo do val, 
brasileiro, divorciado, engenheiro, portador do rG nº 3.451.081 ssP/sP e 
do cPf/Mf nº 388.342.008-53, residente na rua camilo Nader, nº 300, 
apto. 21, no Bairro da vila Morumbi, em são Paulo - capital. cEP 05688-
032, pelo presente instrumento, acordam entre si o presente contrato so-
cial, mediante transformação da cUMarÚ do sUl aGroPEcUária s/a em 
sociedade limitada, mediante as cláusulas e condições seguintes: cláUsU-
la PriMEira. a sociedade girará sob o nome empresarial cUMarÚ do sUl 
aGroPEcUária ltda e nome fantasia faZENda cUMarU do sUl. cláU-
sUla sEGUNda. a sociedade tem sede na fazenda cumaru do sul, s/n, 
Zona rural, cumaru do Norte - Pa, cEP 68.398-000. cláUsUla tErcEira. 
A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra de-
pendência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos 
correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, 
nos termos do art. 1.076 da lei nº 10.406/2002. cláUsUla QUarta. a 
sociedade tem por objeto social: 0151-2/01 - criação de bovinos para cor-
te; 0111-3/01 - cultivo de arroz; 0111-3/02 - cultivo de milho; 0113-0/00 
- cultivo de cana-de-açúcar; 0115-6/00 - cultivo de soja; 0210- 1/01 - cul-
tivo de eucalipto; 0210-1/04 - cultivo de teca; 0210-1/06 - cultivo de mu-
das em viveiros florestais; 0210-1/07 - extração de madeira em florestas 
plantadas; 0220-9/01 - extração de madeira em florestas nativas; 0220-
9/06 - conservação de florestas nativas; 1011-2/01 - frigorífico - abate de 
bovinos; 1052-0/00 - fabricação de laticínios; 4631-1/00 - comércio ataca-
dista de leite e laticínios; 4683-4/00 - comércio atacadista de defensivos 
agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo; 6462-0/00 - holdings 
de instituições não-financeiras; 6810-2/01 - compra e venda de imóveis 
próprios; 6810-2/02 - aluguel de imóveis próprios, e, 6810-2/03 - lotea-
mento de imóveis próprios. CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas 
atividades em 13/05/2015 data de arquivamento de seu ato constitutivo e 
seu prazo de duração é por tempo indeterminado. cláUsUla sEXta: o 
capital social subscrito é de r$435.072,93 (quatrocentos e trinta e cinco 
mil, setenta e dois reais e noventa e três centavos) dividido em 43.507.293 
(quarenta e sete milhões, quinhentos e sete mil, duzentos e noventa e 
três) quotas de valor nominal r$0,01 (um centavo de real) cada uma, in-
tegralizado em moeda corrente deste país, distribuído da seguinte forma: 
O sócio FERNANDO CARVALHO DO VAL, já qualificado, é possuidor de 
15.101.705 (quinze milhões, cento e um mil, setecentos e cinco) quotas, 
equivalente a 34,71% (trinta e quatro unidades e setenta e um centésimos 
por cento), totalizando um valor de r$151.017,05 (cento e cinquenta e um 
mil, dezessete reais cinco centavos); já o sócio JOÃO CARVALHO DO VAL, 
já qualificado, é possuidor de 28.405.588 (vinte e oito milhões, quatrocen-
tos e cinco mil, quinhentos e oitenta e oito) quotas, equivalente a 65,29% 
(sessenta e cinco unidades e vinte e nove centésimos por cento) totalizan-
do um valor de r$284.055,88 (duzentos e oitenta e quatro mil, cinquenta 
e cinco reais e oitenta e oito centavos). cláUsUla sÉtiMa. Nenhum dos 
sócios poderá ceder ou transferir qualquer de suas quotas a terceiros, sem 
antes oferecê-las à sociedade e aos demais sócios quotistas. Para tanto, 
deverão os sócios quotistas cedentes notificar a sociedade e os demais 
sócios quotistas da intenção de cessão dessas quotas, estipulando o preço 
e condições de pagamento, e assegurando aos mesmos um prazo de 30 
(trinta) dias para exercitarem o direito de perempção. ParáGrafo Pri-
MEiro: tem preferência em igualdade de condições e preço para adquirir 
as quotas dos sócios cedentes, a sociedade, em primeiro lugar, se tiver 
fundos e reservas disponíveis e os sócios, em segundo lugar, na proporção 
de suas quotas. ParáGrafo sEGUNdo: se a sociedade ou nenhum dos 
sócios usar o direito de preferência que lhes é assegurado, será livre a 
cessão a terceiros interessados, nos termos desta cláusula. cláUsUla oi-
TAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá a ambos os sócios 
em conjunto ou isoladamente. ParáGrafo PriMEiro: compete aos admi-
nistradores a administração geral dos negócios sociais, a representação 
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ativa e passiva da sociedade, a nomeação de procuradores, bem como to-
dos os demais poderes pertinentes à ampla função gerencial, o uso da 
denominação social, em todos os documentos de giro normal da sociedade, 
vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou 
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos sócios ou de terceiros, 
bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização 
do outro sócio. Compete-lhes, ainda: A) Comprar, vender, hipotecar, ou por 
qualquer outro modo, alienar ou gravar os bens móveis ou imóveis da so-
ciedade, obedecido os termos do parágrafo primeiro; B) delegar a procu-
radores poderes especiais, que deverão constar especificamente dos ins-
trumentos de nomeação, para exercício de qualquer das atividades geren-
ciais. Excetuadas as procurações “ad judicia”, todas as demais, conferidas 
em nome da sociedade, caducarão automaticamente em 31 de dezembro 
do exercício para o qual hajam sido outorgadas. ParáGrafo sEGUNdo: 
compete aos administradores representar a sociedade perante os bancos 
e instituições públicas financeiras, repartições públicas federais, estaduais 
e municipais, autarquias, assinando cheques, duplicatas e demais títulos 
de crédito em geral. ParáGrafo tErcEiro: são expressamente vedados, 
sendo nulos e inoperantes com relação à sociedade, atos de qualquer dos 
sócios, procuradores ou funcionários que a envolverem em obrigações re-
lativas a negócios ou operações estranhas aos objetivos da sociedade, tais 
como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de 
terceiros. ParáGrafo QUarto: os administradores terão direito a uma 
retirada mensal a título de pró-labore e ou distribuição de lucros, fixada de 
comum acordo entre os quotistas, obedecido sempre o limite estabelecido 
pela legislação do imposto de renda. cláUsUla dÉciMa. o exercício social 
coincidirá com o ano-calendário, sendo que em 31 de dezembro de cada 
ano será levantado balanço patrimonial para apuração de resultados. Pa-
ráGrafo PriMEiro: os lucros ou prejuízos líquidos, apurados em balan-
ços trimestrais, semestrais ou anuais, serão distribuídos aos sócios na for-
ma que, por ocasião da distribuição, deliberarem por unanimidade, facul-
tada a distribuição de forma desproporcional às quotas possuídas, respei-
tado o artigo 288 do Código Comercial e o artigo 1.008, da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002. ParáGrafo sEGUNdo: Não havendo aprovação 
unânime, na forma do parágrafo primeiro, prevalecerá o critério de distri-
buição de lucros, ou suporte dos prejuízos, na proporção exata das quotas 
possuídas pelos sócios. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses 
seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as 
contas e designarão administrador(es), quando for o caso. cláUsUla dÉ-
ciMa sEGUNda. o falecimento, incapacidade ou insolvência de um dos 
sócios não dissolve a sociedade, que continuará a existir e operar com os 
sócios remanescentes e os sucessores e herdeiros do sócio falecido, inca-
paz ou insolvente, os quais exercerão, em comum e por intermédio de um 
representante que nomearem, os direitos que lhe forem atribuídos, na for-
ma do presente instrumento, pelas respectivas quotas. ParáGrafo ÚNi-
co. o mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a socie-
dade se resolva em relação a seu sócio. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Os 
administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos 
de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por cri-
me falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pú-
blica ou propriedade. cláUsUla dÉciMa QUarta. a vontade individual de 
qualquer sócio quotista não dissolve a sociedade; se externado, entretan-
to, um pedido de dissolução, este será interpretado como pedido de retira-
da da sociedade, apurando-se os haveres do sócio retirante com base no 
último balanço e prosseguindo a sociedade com os sócios remanescentes. 
poderá, ainda, o sócio quotista, promover sua retirada da sociedade atra-
vés de cisão na forma prescrita na legislação societária. ParáGrafo Pri-
MEiro: Em caso de excussão de quotas por terceiro não quotista, terá o 
exeqüente direito aos haveres correspondentes, sendo-lhe, no entanto, 
vedado o ingresso na sociedade. ParáGrafo sEGUNdo: Em caso de liqui-
dação ou dissolução da sociedade, o sócio Fernando Carvalho do Val será o 
liquidante, contando já com a anuência dos demais para o exercício dessa 
atribuição. cláUsUla dÉciMa QUiNta. o presente contrato social poderá 
livremente ser alterado, a qualquer tempo, por vontade dos sócios repre-
sentando no mínimo 70% (setenta por cento) do capital social. cláUsUla 
dÉciMa sEXta. a sociedade poderá ser transformada em outra forma so-
cietária mediante deliberação de sócios que representem no mínimo 70% 
(setenta por cento) do capital social. cláUsUla dÉciMa sÉtiMa. os casos 
omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, 
com observância da Lei nº 10.406/2002. cláUsUla dÉciMa oitava. fica 
eleito o foro da comarca de rEdENcao, estado do Pará, para o exercício e 
o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 7) 
ENcErraMENto: a seguir o presidente franqueou a palavra a quem qui-
sesse dela fazer uso, como ninguém se manifestou e nada mais havendo a 
tratar, a reunião foi encerrada com a lavratura da presente ata, que apro-
vada por unanimidade, e após lida, assinada pelos acionistas Fernando 
carvalho do val, João carvalho do val, presidente e secretário. Certifico 
que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio, registrado na 
forma da lei. cumaru do Norte - Pa, 14 de dezembro de 2021. Fernando 
carvalho do Val, cPF 692.745.848-49 Presidente. JoÃo carVa-
LHo do VaL, cPF 388.342.008-53 secretário. JosÉ doUrado de 
soUsa, cPF 165.107.041-53 oaB/Pa 17.610.

Protocolo: 778400

BeMisa HoLdiNG s.a.
cNPJ 08.720.614/0001-50

torna público que obteve da secretaria Municipal de Meio ambiente de 
água azul do Norte/Pa - sEMMa, em 18 de março de 2022, a licença de 
operação - lo nº 002/2022, para a atividade de Pesquisa Mineral, sem 
lavra experimental, a ser desenvolvida na zona rural do referido município. 
Processo sEMMa nº 001/2022.

Protocolo: 778384

iNstitUto de PreVidÊNcia do MUNicÍPio 
de aBaetetUBa-Pa. 

aViso de rePUBLicaÇÃo 
Pregão Presencial 002/2022-iPMa-PP-srP - Pregão Presencial para 
registro de Preços que objetiva a contratação de Empresa Especializada 
em fornecimento de Gênero alimentício e refeições, para atender ao insti-
tuto de Previdência do Município de abaetetuba. tendo em vista o fracasso 
do processo realizado no dia 15/03/22 as 11:00, da-se a nova abertura 
para o dia 08/04/2022 às 08:00h. Edital disponível no site do www.tcm.pa.
gov.br/mural-de-licitacoes e das 08 às 12:00hs no instituto de Previdência 
do Município de abaetetuba, sito á av. dom Pedro ii, 915, centro, abae-
tetuba/ Pa. Ângelo José Lobato rodrigues- Presidente do instituto.

Protocolo: 778404

LiceNÇa de atiVidade rUraL - Lar
a FaZeNda reNascer 

iNscrita No cPF Nº 665.548.962-87
torna público que requereu junto a sEcrEtaria EstadUal dE MEio aM-
BiENtE - sEMa do Estado do Pará - Pa a licENÇa dE atividadE rUral - 
lar, processo nº 2022/0000002493, no dia 24/01/2022 para as atividades  
0105 - Bovinocultura e Bubalino cultura, 0115 - Sistema Agroflorestal e 
Agrosilvipostoril, 0118 - Reflorestamento e Agricultura/Pecuária, em área 
alterada e/ou sub utilizada, localizada à margem esquerda do rio acará-
Mirim em tomé-açu/Pa.

Protocolo: 778406

sUZaNo s.a. 
cNPJ: 16.404.287/0336-73 

arrendatária da FaZeNda trÊs irMÃos 
localizada no município de rondon do Pará no Estado do Pará, torna pú-
blico que requereu a SEMAS-PA LAR para a atividade de reflorestamento.

Protocolo: 778408

HoteL  riViera  d´ aMaZÔNia  Ltda-ePP
cNPJ  n° 06.934.754/0001-03 

rodovia Mário covas n° 1228, coqueiro,  ananindeua-Pa. torna público que 
requereu da sEMa/aNaNiNdEUa, a renovação da l.a.o . Proc. nº r032222. 
atividade:  apart-Hotéis.

Protocolo: 778428

saNta crUZ iNd. coM. e eXP. de Madeiras Ltda
cNPJ nº 18.599.739/0001-27 

rua são José, s/nº, lot. sto antônio do acaraí, Bairro Murinin, Benevides/
Pa, torna público que requereu da sEMMat/Benevides a ren. da lic. de 
operação nº190/2021 para ativ. de instalação Portuária de Pequeno Porte 
através do processo n° 139/2022.

Protocolo: 778429

saNta crUZ iNd. coM. e eXP. de Madeiras Ltda
cNPJ nº 18.599.739/0001-27 

rua são José, s/nº, lot. sto antônio do acaraí, Bairro Murinin, Benevides/
Pa, torna público que requereu da sEMMat/Benevides a ren. da lic. de 
operação nº191/2021 para ativ. de desdobro de mad. em tora para mad. 
serrada e seu beneficiamento através do processo n°138/2022.

Protocolo: 778430

rio doce Madeiras Ltda
cNPJ n° 13.266.172/0001-53 

ramal do trapiche, s/nº, Bairro: Murinim-Benevides/Pa, torna público que 
recebeu da secretaria Municipal de Meio ambiente e turismo-semat Bene-
vides, a l.o nº 012/2022 (val. 12/01/2023) para ativ: rampa para embar-
que e desembarque de matéria-prima através do processo n° 389/2021.

Protocolo: 778413

LeaL & costa Ltda 
cNPJ Nº 14.069.744/0001-77

torna público que requereu à sEMMa lo para Posto revendedor de com-
bustíveis em itaituba/Pa. Processo Nº 371/2022.

Protocolo: 778420
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CUMARÚ DO SUL AGROPECUÁRIA S/A, CNPJ/MF Nº 22.443.872/0001-67. RELATÓRIO DA DIRETORIA. Senhores Acionistas. Em 
cumprimento às determinações Legais e Estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas., as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado 
em 31/12/2021, permanecendo a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Cumarú do Norte – PA, 07 de março de 
2022. À Diretoria. 

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2021 
ATIVO 2021 2020 PASSIVO 2021 2020 

 CIRCULANTE 
 Disponibilidades  
 Caixa/Bancos  
 Aplicações Financeiras 
 Contas a Receber 
 Estoques de imóveis p/ venda 
 NÃO CIRCULANTE 
 Realizável a Longo Prazo 
 Empréstimos e adiantamento 
 Imobilizado 
 Terras 
 Pastagens Formadas 
 Obras de Infraestrutura 
 Instalações Pecuárias 
 Edificações 
 TOTAL DO ATIVO 

32.880.009,46 
32.880.009,46 
       124.792,08 
   16.005.217,38 
   16.750.000,00 
                  0,00 
       395.570,00 
       395.570,00 
        395.570,00 
                      - 
                      - 
                      - 
                      - 
                      - 
                      - 
 33.275.579,46   

763.011,95 
763.011,95 

42.586,58 
1.296,56 

- 
719.128,81 

798.375,50 
798.375,50 
798.375,50 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

1.561.387,45 

 CIRCULANTE  
 Fornecedores 
 Empréstimos e Adiantamentos 
 Obrigações Sociais e Trabalhistas 
 Obrigações Tributárias 
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 Capital Social Integralizado 
 Lucros/Prejuízos Acumulados 
 TOTAL DO PASSIVO 

2.264.007,00 
2.646,00 

- 
1.224.502,00 
1.036.859,00 

31.011.572,46 
435.072,93 

30.576.499,53 
33.275.579,46 

18.248,25 
1.567,00 

- 
2.281,25 

14.400,00 
1.543.139,20 

719.128,81 
824.010,39 

1.561.387,45 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

 RECEITA OPERACIONAL 2021 2020 
 (+) Receita Bruta de Vendas de Serviços 
 (-) Dedução das Vendas 
 (=) Receita Líquida das Vendas 
 (+) Receitas Financeiras 
 (=) Lucro Bruto 
 (-) Custos dos Produtos Vendidos 
 (-) Despesas Gerais e Administrativas 
 (-) Despesas Tributárias 
 (-) Despesas Financeiras 
(=) Lucro/Prejuízo Operacional 
(=) Resultado do Exer. antes I. Renda 
 LUCRO DO EXERCÍCIO FINDO  

34.149.302,76 
(1.246.949,50) 

32.902.353,26 
102.094,39 

33.004.447,65 
(435.072,93) 
(911.650,00) 

(1.079.088,58) 
(2.147,00) 

30.576.489,14 
30.576.489,14 
30.576.489,14 

670.000,00 
(24.455,00) 
645.545,00 

113,63 
645.658,63 

- 
(28.937,70) 
(69.296,40) 
(2.451,76) 

544.972,77 
544.972,77 
544.972,77 

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA 
CUMARÚ DO SUL AGROPECUÁRIA S/A, CNPJ(MF) Nº 22.443. 
872/0001-67. NIRE Nº 15300019630. NOTAS EXPLICATIVAS 
DA DIRETORIA. As Demonstrações Financeiras do exercício 
encerrado em 31/12/2021 foram elaboradas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, determinadas pela Lei 
6.404/76,  como  a  seguir  discriminado:  a) A sociedade   foi  
constituída da através da 
Escritura Pública de 
Constituição de Subsidiária 
Integral em 20/03/2015, 
com arquivamento na Junta 
Comercial do Estado do Pará 
em 13/05/2015; b) A 
sociedade através da AGE de 
06/11/2015, arquivada na 
JUCEPA em 20/01/2016, 
deixou de ser subsidiária 
integral; c) A Demonstração 
dos Fluxos de Caixa, foi 
elaborada sem comparativo 
com o exercício de 2020 em 
razão do Patrimônio Líquido 
da empresa naquele 
exercício ter sido inferior a 
R$ 2.000.000,00 (Dois 
milhões de reais), na data do 
fechamento daquele 
Balanço, portanto era 
dispensada da elaboração e 
publicação do mesmo, de 
acordo com o Art. 176, §6º 
da Lei nº 6.404/76; d) O 
regime adotado para registro 
e apropriação de direitos, 
Obrigações, Custos e 
Rendas, é o de competência 
de exercício; e) O capital 
Social da empresa de R$ 
435.072,93 (Quatrocentos e 
trinta e cinco mil, setenta e 
dois  reais e noventa e três 
centavos)  é representado 
por 3.630  (Três mil 
seiscentos e trinta) Ações 
Ordinárias Nominativas,  sem    
valor  nominal; f)  Após  a  

                    DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
   Discriminação    Capital 

Integralizado 
Reservas de 

Capital 
Reservas de 

Lucros 
Lucros/Prej. 
Acumulados 

Total  
Geral 

 Saldo em 31/12/19 
 Distribuição de Lucros 
 Resultado do Exercício 
 Saldo em 31/12/20 
 Distribuição de Lucros 
 Redução de Capital 
 Resultado do Exercício 

    Saldo em 31/12/21 

719.128,81 
- 
- 

719.128,81 
- 

(284.055,88) 
- 

435.072,93 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

679.037,62 
(400.000,00) 

544.972,77 
824.010,39 
(824.000,00) 

- 
30.576.489,14 

30.576.499,53 

1.398.166,43 
(400.000,00) 

544.972,77 
1.543.139,20 

(824.000,00) 
(284.055,88) 

30.576.489,14 
31.011.572,46 

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
     FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 2021 

 Resultado do Exercício 
 Ajustes p/conciliar o resultado às disponibilidades geradas p/atividade operacional  
 Depreciação e Amortização 
 Sub Total 
 Variações nos ativos e Passivos 
 (Aumento) Redução em contas a receber  
 (Aumento) Redução nos estoques 
 Aumento (Redução) em fornecedores 
 Aumento (Redução) em Salários e Encargos a pagar 
 Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais 
 Aumento (Redução) de Empréstimos e Financiamentos 
 Sub Total 
 Total das Operações 
 Disp. líquidas geradas pelas atividades operacionais 
 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 
 Aumento do Ativo Imobilizado 
 Recebimento de clientes 
 Recebimento de aplicações Financeiras 
 Disp. Líquidas aplicadas nas atividades de investimentos 
 Sub Total 
 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 
 Pagamento de Juros 
 Disp. Líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos 
 Variação de Caixas e equivalentes 
 Redução de valores equivalentes de disp. de caixa 
 Disp. e valores equivalentes no início do exercício 

    Disp. e valores equivalentes no final do exercício 

30.576.489,14 
 

0,00 
30.576.489,14 
16.749.550,32 

(16.750.000,00) 
719.128,81 

1.079,00 
1.222.220,75 
1.022.459,00 

- 
2.964.437,88 

33.540.927,02 
33.540.927,02 

 
- 
- 

102.094,39 
102.094,39 

0,00 
 

- 
- 

33.643.021,41 
33.643.021,41 

763.011,95 
32.880.009,46 

distribuição de lucros aos sócios neste exercício, o saldo de Lucros Acumulados nesta data é de R$ 30.576.499,53 ( Trinta Milhões, Quinhentos e 
Setenta e Seis Mil, Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Três Centavos ); g) Patrimônio Líquido da sociedade em 31/12/2021 é de 
R$ 31.011.572,46 ( Trinta e Um Milhões, Onze Mil, Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Seis Centavos ).  Declaramos que as 
informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado, assim como não 
possui Auditoria Independente.  Cumarú do Norte – PA, 31 de dezembro de 2021. FERNANDO CARVALHO DO VAL – CPF Nº 692.745.848-49 
– CI RG 4.551.945-6 SSP/SP – Diretor-Presidente. JOSÉ DOURADO DE SOUSA – Técnico em Contabilidade CRC-DF Nº 12.565/T-PA 
– CPF Nº 165.107.041-53. 
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