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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 492/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e  
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/375336, de 29 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de aBaETETUBa/Pa, no período de 31/03 a 02/04/2022.

servidor objetivo

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

te, lotado na diretoria de Gestão de logística.
Participar de agenda Governamental, no referido município. 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 30 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 493/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e  
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/375647 de 29 de março de 2022;
coNSidEraNdo ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de MariTUBa/Pa, no dia 30/03/2022.

servidor objetivo

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

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

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 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, 30 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 494/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e  
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/380409, de 30 de março de 2022.

rESolVE:

i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 

de MoJÚ/aBaETETUBa/Pa, no período de 31/03 a 01/04/2022.

servidor objetivo

 JoÃo GaBriEl dE oliVEira NUNES, cPf 028.513.562-75, ma-
trícula funcional nº 5959290/1, ocupante do cargo de assistente 

operacional i, lotado no Gabinete da casa civil.
dar apoio logístico, nos referidos municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 

diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i. 

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

caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 30 de março de 2022.

lUciaNa BiTENcoUrT SoarES

coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 495/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-

buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 

10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e  

coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 

de janeiro de 1994;

coNSidEraNdo o processo n° 2022/371933, de 29 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 

MariTUBa/Pa, no dia 30/03/2022.

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, 30 de março de 2022.

lUciaNa BiTENcoUrT SoarES

coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 496/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-

buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 

10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e  

coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 

de janeiro de 1994;

coNSidEraNdo o processo n° 2022/380459, de 30 de março de 2022.

rESolVE:

i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 

de MoJÚ/aBaETETUBa/Pa, no período de 31/03 a 01/04/2022.

servidor objetivo

 GaBriEl aMaral TEiXEira MiraNda,  cPf 031.967.432-09, 
matrícula funcional nº 5947370/2, ocupante do cargo de asses-

sor, lotado na diretoria de Gestão de logística.
dar apoio logístico, nos referidos municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 

diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i. 

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

caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 30 de março de 2022.

lUciaNa BiTENcoUrT SoarES

coordenadora de relações Governamentais
Protocolo: 779053
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coNtrato
.

eXtrato de coNtrato Nº. 15/2022-ccG/Pa
coNtrato Nº. 15/2022-ccG/Pa.
oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de lavanderia (lavar e passar) para atender as necessidades da casa civil 
da Governadoria do Estado do Pará.
fUNdaMENTo: incisos i e ii e parágrafo único do art. 24 da lei nº 8.666/93, 
decreto nº. 2.069 de 2006, a resolução nº. 001/SEPof/Pa e demais exigên-
cias previstas no Edital da cotação Eletrônica nº 04/2022-ccG/Pa.
aSSiNaTUra: 28/03/2022.
ViGÊNcia: 28/03/2022 a 27/03/2023.
Valor: r$ 10.717,20 (dez mil setecentos e dezessete reais e vinte centavos).
EXErcÍcio: 2022.
orÇaMENTo:
Órgão: 11105; função: 04; Sub - função: 122; Programa: 1297; Projeto/
atividade: 8338; fonte: 0101; Natureza de despesa: 339037; ação: 213476
coNTraTaNTE: caSa ciVil da GoVErNadoria, inscrita no cNPJ sob o 
n°. 07.730.458/0001-45.
coNTraTado: r J MarTiNS laVaNdEria lTda, inscrita no cNPJ sob o 
n°. 19.622.004/0001-30.
ordENador
luciana Bitencourt Soares
Chefia Administrativa da Casa Civil da Governadoria.

Protocolo: 778635

diÁria
.

Portaria Nº 485/2022-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° 2022/372979, 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

GlENio da SilVa araÚJo, matrícula funcional nº 80015621/1, 
cPf 704.374.592-68, cargo assessor de Gabinete, lotado no 

centro regional de Governo no Sudeste do Pará.
dar apoio logístico, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 30 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 486/2022-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° 2022/364979, 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

flaVio BraNdÃo da SilVa, cPf 393.820.012-04, matrícula funcional 
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, 30 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 487/2022-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° 2022/372332, 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 para o município 
de aBaETETUBa/Pa, no período de 31/03 a 01/04/03/2022.

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 1.½ (uma e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 30 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 488/2022-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° 2022/373005, 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 para o município 
de MariTUBa/Pa, no dia 30/03/2022.

servidor objetivo
aNa ElSa ElaJE dE aZEVEdo, cPf 539.588.704-06, matrícula 

funcional nº 5945813/1, ocupante do cargo de assessor adminis-
trativo iV, lotada na diretoria de cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária 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, 30 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 489/2022-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° 2022/371903, 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 para o município 
de MariTUBa/Pa, no dia 30/03/2022.

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, 30 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 490/2022-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° 2022/375671, 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 para o município 
de MariTUBa/Pa, no dia 30/03/2022.

servidor objetivo

GlaYcE KariNa SilVa E SilVa, cPf nº 681.141.842-72, 
matricula funcional nº 5960512/1, cargo assessor 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, 30 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais



6  diário oficial Nº 34.915 Quinta-feira, 31 DE MARÇO DE 2022

Portaria Nº 491/2022-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° 2022/375657, de 29 de março de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de MariTUBa/Pa, no dia 30/03/2022.

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

Protocolo: 778902

.

.

oUtras MatÉrias
.

reabertura aviso de Licitação - Pregão eletrônico n.º - 04/2022 - ccG/Pa
a casa civil da Governadoria do Estado do Pará avisa que realizará licita-
ção, no tipo menor preço, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica 
especializada na locaÇÃo dE VEÍcUloS aUToMoTorES TErrESTrE, na 
modalidade continuada, visando atender as necessidades do Núcleo de 
representação do Governo do Estado do Pará em Brasília-df, por um período 
de 12 (doze) meses, conforme especificações, estimativas de quantidades e 
valores contidos do anexo i (Termo de referência) deste Edital e seus anexos.
Entrega do Edital: a partir do dia 31/03/2022 no site: www.comprasnet.
gov.br ou www.compraspara.pa.gov.br
local da abertura: www.comprasnet.gov.br
data da abertura: 12/04/2022
Hora da abertura: 10:30hs (Horário dE BraSÍlia)
luciana Bitencourt
Chefia Administrativa da Casa Civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 778872

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

.

.

diÁria
.

 eXtrato de Portaria Nº 243/2022 – di/cMG, 
de 30 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: MaJ QoPM car-
los Eduardo Memória de Sousa, Mf nº 57173389/3, 2º SGT PM francisco 
de lima cordeiro, Mf nº 5386659/3, 3º SGT PM osmar da conceição Mo-
raes de Sousa Junior, Mf nº 57200026/3, cB PM douglas Vieira Souto, Mf 
nº 4219227/2, cB PM Henrique de araujo dos Santos deus Junior, Mf nº 
57222328/2; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 778527
 eXtrato de Portaria Nº 244/2022 – di/cMG, 

de 30 de MarÇo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Santo antonio do Tauá/Pa; Período: 17 a 18/03/2022; Quan-
tidade de diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada); Servidores: MaJ QoPM 
carlos Eduardo Memória de Sousa, Mf nº 57173389/3, SUB TEN QoPM 
adilson Barbosa da Silva, Mf nº 5701082/3, cB PM ailson Brito dos Santos, 
Mf nº 57221947/2, cB PM diogo da Silva lopes, Mf nº 57232499/2, cB 
PM fabricio luiz Matos Boução, Mf nº 57222016/2; ordenador: cEl QoPM 
osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 778533
 eXtrato de Portaria Nº 245/2022 – di/cMG, 

de 30 de MarÇo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: abaetetuba/Pa; Período: 30/03 a 01/04/2022; Quantidade de 
diárias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); Servidores: 3º SGT PM Mario ale-
sandro araujo ferreira, Mf nº 57199471/2 e cB PM Shirlene oliveira de Brito, 
Mf nº 5910618/2; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 778969

FÉrias
.

Portaria Nº 022/2022 – cMG, de 30 de MarÇo de 2022.
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no uso de 
suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo as informações constantes nos Processos nº 2022/140087 
e 2022/317695.

rESolVE:
i – coNcEdEr férias regulamentares no mês de Maio, referente ao biênio 
2021/2022, aos servidores abaixo relacionados, lotados na casa Militar da 
Governadoria do Estado.

ord serVidor MF dias PerÍodo
1. rENaTa dE JESUS caNUTo PiMENTEl 4220536/4 30 01 a 30/05/2022
2. lUiZ PaUlo BENJaMiN lEal 4220579/4 30

04/05 a 02/06/2022
3. doUGlaS ViEira SoUTo 4219227/2 30
4. carloS WaNdErSoN SilVa dE SoUZa 4219593/2 30
5. roSENildo GoNÇalVES alVES 57227675/2 30
6. JHEMErSoN coSTa SaNToS 4219693/2 20 12 a 31/05/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 30 dE MarÇo dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 778775

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria Nº 151/2022-PGe.G., 30 de Março de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
aUToriZar o gozo de residual de férias dos servidores abaixo relacionados:

Nome id. Funcional Portaria de interrupção/
concessão Período Gozo

fabíola de Melo Siems 5703107/2 Nº 181/2021-PGE.G., de 
05.04.2021 25.04 a 15.05.2022

francisco Edson lopes da rocha 
Junior 5738342/1 Nº 010/2022-PGE.G., de 

10.01.2022 31.03 a 11.04.2022

luana Suleima Nunes rocque 5598206/5 Nº 076/2022-PGE.G., de 
14.02.2022 18.04 a 07.05.2022

rosilene Gomes Mallet 55589369/4 Nº 0142/2022-PGE.G., de 
26.03.2022 04.04 a 17.04.2022

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

Protocolo: 778906

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 153/2022-PGe.G, 30 de Março de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso de suas atribuições 
legais...
rESolVE:
coNcEdEr, à servidora Sueny Maria dos Santos imbiriba, id. funcio-
nal nº 446530/2, 30 (trinta) dias de licença prêmio, referente ao triênio 
2013/2016, no período de 02.03 a 31.03.2022..
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 778498

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 156/2022-PGe.G., de 30 de março de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
TraNSfErir, o gozo de férias referente ao período aquisitivo 2021/2022 
da Procuradora do Estado, renata Souza dos Santos, identidade funcional 
nº 54189413/2, concedida pela PorTaria Nº 86/2022-PGE.G., de 
25.02.2022, para o período de 02.05 a 31.05.2022, devendo responder 
pelo cargo de Procurador-chefe da Procuradoria cível, Trabalhista e 
administrativa – PcTa, a Procuradora do Estado, June Judite Soares 
lobato, identidade funcional nº 5859263/1.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 778781

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 157/2022-PGe.G., de 30 de março de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo, a Portaria 136/2022-PGE.G., de 18.03.2022, 
publicada no doE nº 34.901 de 22.03.2022, que designou a Procuradora 
do June Judite Soares lobato, identidade funcional nº 58592863/1, 



diário oficial Nº 34.915   7Quinta-feira, 31 DE MARÇO DE 2022

para responder pela coordenação da Procuradoria cível, Trabalhista e 
administrativa – PcTa; e interrompeu por necessidade de serviço, a contar 
de 22.04.2022, o gozo de férias da Procuradora do Estado, renata Souza 
dos Santos, identidade funcional nº 54189413/2, concedida pela PorTaria 
Nº 086/2022-PGE.G., de 25.02.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 778779

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria. N° 064/2022 – GaB/seac
Belém Pa, 30 de março de 2022
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE
arTicUlaÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado 
no doE 34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo a PorTaria No 001/2020 – GaB/SEac, de 22/06/2020, 
publicada no doE 34.263 de 25/06/2020, e
coNSidEraNdo o Memo 007/2022 – NUcoi/ SEac de 29 de março de 
2022.
r E S o l V E:
dESiGNar, para com a Secretaria Estratégica de Estado de articulação da 
cidadania – SEac.
a Servidora TÃNia SUEli do roSário corrÊa, Matrícula 5434211-5, cPf 
303.004.522-68, como Servidora responsável pelo SiGPlaN.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 30 de março de 20222.
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JUNior
Secretário adjunto - SEac

Protocolo: 778703

.

.

diÁria
.

Portaria 064/2022-GaB/seac
Belém Pa, 30 de março de 2022
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE
arTicUlaÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado 
no doE 34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 001/2020 – GaB/SEac, de 22/06/2020, 
publicada no doE 34.263 de 25/06/2020;
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e,
coNSidEraNdo o Processo nº 2022/365146
rESolVE:
coNcEdEr as servidoras abaixo, 3,5 (três e meia) diárias para cada, no 
período de 06/04/2022 a 09/04/2022, a cidade de Brasília-df, tendo em 
vista “a participação das referidas servidoras desta SEac no curso “contra-
tos administrativos e a Nova lei de licitações”

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF
5900291-2 aNa PaTrÍcia PiNHEiro da coSTa 007.025.532-63
54196987-6 roBErTa aZEVEdo SilVEira XaViEr 754.852.572-91

dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 30 de março de 2022
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
SEcrETário adJUNTo

Protocolo: 778522
Portaria 063/2022-GaB/seac
Belém Pa, 30 de março de 2022
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE
arTicUlaÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado 
no doE 34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 001/2020 – GaB/SEac, de 22/06/2020, 
publicada no doE 34.263 de 25/06/2020;
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e,
coNSidEraNdo o Processo nº 2022/351702
rESolVE:
coNcEdEr diárias aos servidores abaixo relacionados para o deslocamen-
to até o município de Parauapebas e canaã dos carajás, no Estado do Pará, 
tendo em vista “a realização da entrega dos matérias para as Usinas de 
Parauapebas e canaã dos carajás” nos respectivos períodos:

PerÍodo diarias MUNiciPios
04/04/2022 a 07/04/2022 3,5 caNaÃ doS caraJaS
11/04/2022 a 14/04/2022 3,5 ParaUaPEBaS

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF
5959650-1 JodSoN fErrEira riBEiro 685.934.302-87
5947385-2 criSTiaN BrUNo PiMENTEl fiGUEirEdo 005.033.262-75
5947176-2 faBricio PiNTo dE BarroS 667.073.742-49

dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 30 de março de 2022
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
SEcrETário adJUNTo

Protocolo: 778639

.

.

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

FÉrias
.

Portaria aGe Nº 029/2022-GaB, de 30 de março de 2022.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando o proces-
so 2022/313337.
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora ana 
lúcia de Morais Silva, matrícula 57192226/1, ocupante do cargo de auditor 
de finanças e controle, lotada nesta auditoria Geral do Estado – aGE, no 
período de 02/05/2022 a 16/05/2022, referente ao período aquisitivo de 
10/01/2021 a 09/01/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 778855

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria aGe Nº 030/2022-GaB, de 30 de março de 2022.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando o proces-
so 2022/373025.
rESolVE:
alTErar o período de férias regulamentares do servidor fabrício luiz Mar-
ques de araújo, matrícula nº 5879876/3, ocupante do cargo de auditor de 
finanças e controle, lotado na auditoria Geral do Estado, de 04/04/2022 a 
03/05/2022 para 11/04/2022 a 10/05/2022, referente ao período aquisiti-
vo de 02/05/2019 a 01/05/2020.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 778891
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 66 de 30 de MarÇo de 2022
 o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015
dESiGNa o GESTor dE ParcEria e seu suplente, conforme previsto na 
lei 13.019/2014 e alterações.
Nº do TErMo dE foMENTo: 04.2022- aSSociaÇÃo dESPorTiVa E cUl-
TUral lUSo BraSilEira, inscrita no cNPJ: 06.879.194/0001- 23
oBJETo: execução do projeto “corrida dE BElÉM” em alusão ao dia 
internacional das Mulheres, se dará na participação por meio de uma 
campanha ativa com a divulgação e distribuição de panfletos, banners e 
chamadas no telão informando os direitos da mulher, como enfrentar as 
situações no enfrentamento de violação dos seus direitos. a informação é 
a maior arma contra a impunidade, e essa informação será fornecida em 
um evento cujo os valores são a harmonia, saúde e bem estar, ambiente 
propicio para sensibilizar ainda mais a sociedade em prol da paz.
daTa dE iNÍcio da dESiGNaÇÃo: 30/03/2022
TiTUlar GESTor da ParcEria: Patrícia de lima ferreira, identidade fun-
cional: 55588559/6, assessora operacional.
SUPlENTE do GESTor da ParcEria: Emerson rodrigues Zagalo cardoso, 
identidade funcional: 5946746/3, Técnico de administração e finanças.
GaBiNETE do PrESidENTE, 30 dE MarÇo dE 2022.
 alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParaPaZ

Protocolo: 778788
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desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 065 de 29 de MarÇo de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, que 
lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 de 
fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 de 
janeiro de 2015, e ainda, 
coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 58, inciso iii e 67 da lei nº. 
8.666/93, acerca do acompanhamento e fiscalização da execução dos Con-
tratos e decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo necessidades institucionais no âmbito desta fundação 
ParáPaZ, nos termos do ProcESSo: 2021/1338839;
rESolVE:
art. 1º - designar o servidor Jhon Keven cavalcante campos, chefe de 
Gabinete, MATRÍCULA: 5948814/1, para acompanhar e fiscalizar a exe-
cução do coNTraTo Nº 005/2022, celebrado entre a fundação ParáPaZ 
e MorEira GodoY coMErcio E SErVicoS lTda, inscrita no cNPJ/Mf 
15.534.401/0001-07 cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
no fornecimento de água mineral natural, potável, sem gás para consumo 
dos servidores e demais indivíduos que fazem parte das atividades desen-
volvidas pela fundação ParáPaZ em relação à sua Sede, Núcleos integra-
dos, Unidades nos Bairros, Projetos e ações.
art. 2º Nos impedimentos, ausências legais ou eventuais do Titular, o 
acompanhamento e fiscalização de que trata o Art.1º desta Portaria, será 
exercida pelo Suplente, roMUlo Mira caVallEro dE QUEiroZ, MaTrÍ-
cUla N° 5921153/2, inscrito sob o cPf N° 637.593.572-53, ocupante do
cargo de Gerente.
Art. 3º Ao fiscal do contrato compete o acompanhamento e fiscalização da 
execução do contrato até o termino do prazo de sua vigência, inclusive o 
atesto dos documentos fiscais.
GaBiNETE do PrESidENTE, 29 dE MarÇo dE 2022.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 778480

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de FoMeNto Nº 004/2022
Processo Nº 2021/1317604
oBJETo: execução do projeto “corrida dE BElÉM” em alusão ao dia 
internacional das Mulheres, se dará na participação por meio de uma 
campanha ativa com a divulgação e distribuição de panfletos, banners e 
chamadas no telão informando os direitos da mulher, como enfrentar as 
situações no enfrentamento de violação dos seus direitos. a informação é 
a maior arma contra a impunidade, e essa informação será fornecida em 
um evento cujo os valores são a harmonia, saúde e bem estar, ambiente 
propicio para sensibilizar ainda mais a sociedade em prol da paz.
árEa dE aTUaÇÃo do ProJETo: Esporte
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo ParaPaZ
coNTraTada: aSSociaÇÃo dESPorTiVa E cUlTUral lUSo BraSilEira, 
cNPJ: 06.879.194/0001- 23
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 14.422.1500.8815 – (Polo de inclusão - ParaPaZ)
Elemento de Despesa: 3350-41.06- (Contribuições/ instituições sem fins lucrativos)
fonte de recursos: 0301 – (Superávit)
ação: 227161
Pi: 21EMEN00344
Valor: r$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
coNTraParTida: no valor de r$ 20.000,00 (vinte mil reais) em serviços.
ViGÊNcia: inicia-se na data de sua publicação até 31 de julho de 2022
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: com fundamento na lei federal nº 13.019/2014, 
lei federal nº 13.204/2015 e lei federal nº 9.504/97, decretos Estaduais 
nº 768/2013, 733/2013, 870/2013.
daTa da aSSiNaTUra: 29/03/2022
ordENador rESPoNSáVEl: alberto Henrique Teixeira de Barros
Presidente da fundação da ParaPaZ

Protocolo: 778786

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 277/2022 - daF/sePLad de 30 de MarÇo de 2022
a diretora de administração e finanças-SEPlad, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 1.667/2021-ccG de 10 
de novembro de 2021, publicada no Diário Oficial nº. 34.762 de 11 de 
novembro de 2021 e as que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, publicada no doE nº 
34.057, de 12 de dezembro de 2019, e ainda,
coNSidEraNdo o processo n° 2021/466161, de 30 de março de 2022;
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 

dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
lei federal nº. 8.666/93 – licitações e contratos administrativos;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos no âmbito desta Secretaria serão efetivadas nos termos desta Portaria, 
e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor 
designado para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 
1º e 2°, da lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas.
rESolVE:
1. dESiGNar o servidor carloS alBErTo dE SoUZa cardoSo JUNior, 
funcional nº. 57174780/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de 
informática, para a função de fiscal e o servidor THiaGo BaraUNa da Sil-
Va, id. funcional nº. 5892277/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão 
de informática, para a função de Suplente, devendo ser intermediador 
substituto entre as partes do Contrato nº 08/2022 - SEPLAD/DAF, firmado 
entre a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - 
SEPlad e a empresa GoMES coNSUlToria E SiSTEMaS EirEli.
2. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribui-
ções do fiscal deverão ser solicitadas a diretoria de administração e finan-
ças em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com 
vistas em estrito cumprimento da execução do contrato.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças/SEPlad

Protocolo: 778692
Portaria Nº 065/2022-Gs/sePLad de 29 de MarÇo de 2022.
a Secretária de Estado de Planejamento e administração, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 04 de 
dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial nº 34.051 de 05 de dezem-
bro de 2019;
coNSidEraNdo o art. 36 da constituição do Estado do Pará, que dispõe 
sobre a contratação, por tempo determinado, pela administração Pública 
para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público;
coNSidEraNdo a lei Estadual nº 07, de 25 de setembro de 1991, que 
versa sobre a contratação por tempo determinado;
coNSidEraNdo o decreto nº 1.741, de 19 de abril de 2017 e decreto nº 
261, de 12 de agosto de 2019, que disciplina o Processo Seletivo Simplifi-
cado para a contratação de servidor temporário;
coNSidEraNdo os termos da autorização, constante no Processo nº 
2022/47708,
r E S o l V E:
art. 1º iNSTiTUir, no âmbito da Secretaria de Estado de Planejamento e 
administração, a comissão de acompanhamento, execução, supervisão e 
deliberação do Processo Seletivo Simplificado – PSS/2022, para contrata-
ção de servidor temporário.
art. 2º dESiGNar os servidores, a seguir relacionados, para compor a 
Comissão do Processo Seletivo Simplificado.
Presidente: dÉBora SUElY MarTiNS ValENTE - coordenadora
Membros: BárBara diaS MElo - Gerente
SÔNia Maria loUSada  Maia  aUad - Médica
PaUla fraSSiNETTi GoNÇalVES caMPEllo - Técnica em Gestão Pública
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Planejamento e administração,29 de março de 2022
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 778973

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria coLetiVa N° 0066-Gs/sePLad, de 29 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
ailson das Mercês Martins 5953923/1 Policial Penal SEaP 15/03/2022 2022/311438
ademir cavalcante carmin 

Junior 5939947/2 Técnico em Gestão de 
Segurança do Trabalho SEPlad 28/03/2022 2022/365003

Mayra dannyely Brandão de 
Souza 57212047/1 assistente adminis-

trativo SEdUc 01/01/2022 2021/1486431

cleciane leal Pamplona 57214433/1 Servente SEdUc 14/03/2022 2022/295987
Margarete carrera Bittencourt 5147336/7 Enfermeiro fHcGV 01/03/2022 2022/319222

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 29 de 
março de 2.022.
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 778537
Portaria N° 0064-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;
considerando os Termos do Processo administrativo Eletrônico nº. 
2022/325792 e anexos;
rESolVE
Retificar na Portaria Coletiva nº 0028 de 09/02/2.022 , publicada no DOE 
nº. 34.863 de 11/02/2.022, página 08, referente a exoneração à pedido, 
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da servidora JaMila dE caSSia da SilVa cUNHa, Matrícula nº 5952407/1, 
do cargo de Técnico de Enfermagem, lotada na Secretaria de Estado de ad-
ministração Penitenciária – SEaP. onde se lê: “a contar de 27/01/2.022.” 
leia-se “ a contar de 15/01/2.022.”
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dEPlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 28 de 
março de 2.022.
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 778546

aViso de LicitaÇÃo
.

eXtrato de editaL PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2022 – sePLad - Pa
Processo nº 2021/491697
a Secretaria de Estado de Planejamento e administração – SEPlad co-
munica que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
menor preço, conforme abaixo;
oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de comunicação visual, sinalização, com a confecção, fornecimento de 
materiais, instalação e adesivagem de placas, estruturas e aquisição de 
equipamentos e materiais, a fim de atender as necessidades das Estações 
cidadanias e dos prédios da SEPlad, de acordo com as normas e diretrizes 
estabelecidas no edital e seus anexos.
daTa da aBErTUra: 13 de abril de 2022.
Hora dE aBErTUra: 10:00h (Horário de Brasília).
ENdErEÇo ElETrÔNico: www.gov.br/compras
UaSG: 927843 - Secretaria de Estado de Planejamento e administração – SE-
Plad (Travessa do chaco, nº 2350. Bairro Marco, Belém-Pa. cEP. 66.093 - 542)
rEcEBiMENTo da ProPoSTa: Será a partir da disponibilização do Edital 
no compras.gov.br, do dia 31/03/2022, até o dia 11/04/2022.
a íntegra do EdiTal poderá ser obtida no Portal de compras do Governo 
federal – compras.gov.br, no endereço www.gov.br/compras e no Portal 
Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará - coMPraSPará, no 
endereço www.compraspara.pa.gov.br.
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 778846

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 274/2022-daF/sePLad, de 30 de MarÇo de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/369275 de 
28/03/2022.
rESolVE:
EXclUir da Portaria nº.132/2022-daf/SEPlad de 15/02/2022, publicada 
no doE nº.34.868 de 17/02/2022, referente à concessão de férias da ser-
vidora aNa Maria da coSTa MoNTE id. funcional nº 3252663/1, ocupan-
te do cargo de assistente administrativo / chefe de Gabinete.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 30 dE 
MarÇo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 275/2022-daF/sePLad, de 30 de MarÇo de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/369275 de 28/03/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora aNa Ma-
ria da coSTa MoNTE id. funcional nº 3252663/1, ocupante do cargo de 
assistente administrativo / chefe de Gabinete, lo tada na Secretaria adjun-
ta de Planejamento e orçamento – SaPor/SEPlad, no período de 03 de 
março de 2022 a 17 de março de 2022, referente ao período aquisitivo de 
01 de abril de 2020 a 31 de março de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 30 dE 
MarÇo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 276/2021-daF/sePLad, de 30 de MarÇo de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,

coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/372283 de 29/03/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 10 (dez) dias de férias regulamentares à servidora lUcilENE dE 
JESUS araUJo id. funcional 1244/1, ocupante do cargo de Técnico em Ges-
tão Pública, lo tada na coordenadoria de orçamento e finanças – cofi/daf/
SEPlad, no período de 04 de abril de 2022 a 13 de abril de 2022, referente ao 
período aquisitivo de 02 de janeiro de 2021 a 01 de janeiro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 30 dE 
MarÇo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 778505

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria No .0070/2022-Gs-sePLad, de 30 de MarÇo 2022.
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Governa-
mental de 04 de dezembro de 2019, publicado no doE no 35.051 de 05 de 
dezembro de 2019 e,
considerando o disposto no art. 7º, iX do decreto no 991, de 24 de agosto 
de 2020, que instituiu a Política Estadual de compras e contratação e re-
gulamenta, no âmbito da administração Estadual, o Sistema de registro de 
Preços previsto no art. 15 da lei federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 
e o teor do processo administrativo no .2022/310744.
rESolVE:
art. 1º ficam estabelecidos os preços máximos aceitáveis aplicáveis ao 
item da ata de registro de Preços no 05/2020, relacionado no anexo único 
desta portaria.
Parágrafo único. Os valores fixados nesta portaria têm por referência as análi-
ses técnico econômicas da diretoria de Gestão de logística, reportando-se ao 
reequilíbrio decorrente do reajuste dos valores por quilômetro rodado.
art. 2º a aplicação dos preços estabelecidos nesta portaria será formalizada pe-
los órgãos e entidades participantes da ata de registro de Preço, mediante ins-
tauração de procedimento próprio, incumbindo-lhes a análise de regularidade e 
legalidade em relação aos contratos administrativos que dela decorram.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração- SEPlad
JoSYNÉlia TaVarES raiol
Secretária adjunta de Modernização e Gestão administrativa

aNeXo ÚNico

item descrição
Quantidade 
de km/mês 
registrado

Valor do km rodado
2019

Valor unitário máximo 
aplicável

2022

01

Prestação de serviço de 
natureza continuada de 

transporte individual privado 
de passageiros.

484.131  r$ 2,22 r$ 3,40

Protocolo: 778734
eXtrato de terMo de aFetaÇÃo de BeM iMÓVeL

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

iNSTiTUiÇÃo afETada: PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará – PMPa
oBJETo: formalizar a afetação e a transferência de administração do imó-
vel, medindo 7.811,48 m² de área de terreno, localizado na rua açai, lote 
n°. 01, Quadra 17, loteamento cidade Jardim, Município de itupiranga/
Pa, pertencente ao Estado do Pará e cadastrado no Sistema de Patrimônio 
imobiliário do Estado sob o rPi nº 2836 à Polícia Militar do Estado do Pará 
– PMPa, cabendo a partir da data deste documento, a responsabilidade 
decorrente do uso e posse do referido bem imóvel, conforme os termos do 
Processo Eletrônico nº 2021/1048553.
aSSiNaTUra:
HaNa GHaSSaN TUMa, Secretária de Estado de Planejamento e administração.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – comandante Geral da Polícia 
Militar do Estado do Pará.
daTa da aSSiNaTUra: 21/03/2022

Protocolo: 778885

GoVerNo do estado do ParÁ 
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo (sePLad)
secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria (seaP)

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGo de 
PoLiciaL PeNaL (aGeNte PeNiteNciÁrio) - c-208

editaL de reiNteGraÇÃo ao certaMe - sUB JUdice
editaL Nº 37/seaP/sePLad, de 30 de MarÇo de 2022

a secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistra-
ÇÃo (sePLad) e a secretaria de estado de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria (seaP), no uso de suas atribuições legais, mediante 
as condições estipuladas neste Edital e demais normas pertinentes, e em 
cumprimento às decisões judiciais proferidas nos autos dos processos n° 
0828230-56.2022.8.14.0301, 0803251-60.2022.8.14.0000, 0831242-
78.2022.8.14.03.01 e 0831252-25.2022.8.14.03.01 tornam pública a sus-
pensão da eliminação dos candidatos, bem como a reintegração na condi-
ção sub judice, no concurso C-208, conforme a seguir especificado:
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1. da reiNteGraÇÃo de caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice
1.1  ficam reintegrados no certame os candidatos abaixo relacionados:

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - GUaJarÁ

inscrição Nome

1890 lUiZ HENriQUE rEiS ToUriNHo

11882 WEdSoN alEXaNdrE alVES

67189 iSMaEliNo caSTro NETo

82414 JoSiaS frEiTaS BarBoSa

1.2 os candidatos mencionados no subitem 1.1 já participaram da 4ª Etapa 
– Prova de aptidão física (Paf), no período de 21/03/2022 à 25/03/2022.
2. este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições contrárias.
Belém/Pa, 30 de março de 2022. 
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração - SEPlad
JarBaS VaScoNcEloS
Secretário de Estado de administração Penitenciária – SEaP
                                                                                                                                   

GoVerNo do estado do ParÁ 
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo 
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL 

PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa 
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 

sUPerior das carreiras 
PoLiciais de iNVestiGador de PoLÍcia ciViL, de 

escriVÃo de PoLÍcia ciViL e PaPiLoscoPista. 
coNcUrso PÚBLico c – 207 

editaL Nº 56/2022-sePLad/PcPa, 30 de MarÇo de 2022 
HoMoLoGaÇÃo da MatrÍcULa No cUrso de ForMaÇÃo 

ProFissioNaL de caNdidatos sUB JUdice

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas 
atribuições legais, e em cumprimento de decisões judiciais, torNaM PÚ-
BLICA a homologação da matrícula no Curso de Formação Profis-
sional dos candidatos na condição sub judice, conforme os termos 
dos editais nºs 01/2020 e 55/2022, do concurso Público no c-207.
1. da HoMoLoGaÇÃo da MatrÍcULa de caNdidatos sUB JUdi-
ce No cUrso de ForMaÇÃo ProFissioNaL 
1.1 fica divulgada no aNeXo i deste Edital, a relação dos candidatos 
na condição sub judice que tiveram a matrícula homologada no curso de 
Formação Profissional.
2.este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 30 de março de 2022.
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

aNeXo i 

401 - iNVestiGador de PoLÍcia ciViL

NoMe iNscriÇÃo Processo JUdiciaL Nº

criSTiaNo NUNES dE oliVEira 4130022287 0802823-78.2022.8.14.0000

Jair riBEiro dE SoUZa JUNior 4130019149 0830168-86.2022.8.14.0301

02 - escriVÃo de PoLÍcia ciViL

NoMe iNscriÇÃo Processo JUdiciaL Nº

MiKENEdY dE frEiTaS lEÃo 4140085871 0802793-43.2022.8.14.0000

Protocolo: 779052

.

.

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

errata
.

Na Portaria Nº 054 de 29 de março de 2022, publicada no doe de 
nº 34.913 de 30 de março de 2022 e Protocolo nº 778235.
onde se lê: 05 à 09 de abril de 2022.
Leia-se: 04 à 10 de abril de 2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
JorGE lUiZ GUiMarÃES PaNZEra
Presidente

Protocolo: 778763

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/3174
Termo aditivo: 4º
data da assinatura: 26/03/2022
Vigência: 26/03/2022 26/03/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:15
Exercício: 2018
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: HoSPiTal SÃo VicENTE lTda
cNPJ n. 05.140.009/0001-11,
Endereço: rua Pedro Paulo Barcaui nº.362,
Bairro Jardim Paulista, Município redenção/Pa, cEP:68.552-700
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
---------------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/3174
Termo aditivo: 4º
data da assinatura: 20/03/2022
Vigência: 20/03/2022 a 20/03/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:14
Exercício: 2018
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: MEdical cENTEr BElÉM SErViÇoS MÉdicoS S/S lTda-ME
cNPJ n. 26.282.997/0001-03
Endereço: rua João Balbi nº.273, Bairro Nazaré,
Município BElÉM/Pa, cEP:66.055-280
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
-------------------------------------------------------------------

Protocolo: 773355
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2021/1348611
Termo aditivo:2º
data da assinatura:01/01/2022
Justificativa:Alteração da composição societária .
contrato:005
Exercício:2020
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: M.TaVEira doS SaNToS EirElE(cEoP- cENTro dE olHoS 
do Pará)i
cNPJ nº. 08.080.995/0002-30
Endereço: av. dom romualdo coelho, s/n, lote 9, Quadra 375, Bairro Vila 
dos cabanos, Municipio de Barcarena/Pa, cEP: 68.447-000
ordenador:BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
_________________________________________
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº . 2021/1348611
Termo aditivo:2 º
data da assinatura:01/01/2022
Justificativa: Alteração da composição societária
contrato: 14
Exercício:2020
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada:M.TaVEira doS SaNToS EirElE(cEoP- cENTro dE olHoS 
do Pará)
cNPJ nº. 08.080.995/0001-50
Endereço: rua Paes de carvalho nº 2985, centro, Municipio de castanhal/
Pa, cEP: 68.743-060
ordenador:BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
----------------------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº. 2021/134861122
Termo aditivo:1 º
data da assinatura:01/01/2022
Justificativa: Alteração da composição societária .
contrato:15
Exercício:2021
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada:M.TaVEira doS SaNToS EirElE(cEoP- cENTro dE olHoS 
do Pará)
cNPJ nº. 08.080.995/003-11
Endereço: av. Pedro Miranda - Nº.546, Bairro: Pedreira ,Município: Belém/
Pa, cEP: 66.085-021
ordenador:BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 778791
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INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 194 de 30 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 o art. 81 a 84 de lei nº 5.810/94; ordem 
de Serviço nº 001/2018 - iGEPrEV/Pa; Portaria 136/2020, de 09/06/2020, 
republicada no doE nº 34.468, de 22/01/2021 e a PorTaria N° 088/2021, 
de 21/06/2021, publicada no doE nº 34.618, de 22/06/2021;
coNSidEraNdo o laudo Médico Pericial nº 88241 e o Processo adminis-
trativo Eletrônico n° 2022/123414 (PaE), de 01/02/2022.
rESolVE:
i- forMaliZar a concessão, à servidora Patrícia Parnov cavalcante, ma-
trícula n° 5948831/1, ocupante do cargo de Técnico de administração e 
finanças, de 07 (sete) dias de afastamento para Tratamento de Saúde, no 
período de 19/01/2022 a 25/01/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 30 de Março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 778879

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 197 de 30 de MarÇo de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo que o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades 
do Poder Executivo do Estado do Pará;
coNSIDERANDO que deverá ser designado um fiscal de contrato, convênio 
ou termo de cooperação; e
coNSidEraNdo os termos do despacho da coordenadoria de adminis-
tração e Serviços, que dispõe sobre a designação de fiscal de contra-
to, nos autos do Processo administrativo Eletrônico nº 2021/1087490, de 
29/09/2021;
rESolVE:
i – dESiGNar o servidor charles Xenágoras Nascimento do Nascimento, 
matrícula funcional nº 5948279/2, ocupante da função de Técnico em Ges-
tão de informática, lotado na coordenadoria de Tecnologia da informação, 
para atuar como Fiscal do Contrato Administrativo nº 054/2021, firmado 
com a empresa SaNET coMÉrcio SErViÇoS dE iNforMáTica – EirEli, 
cNPJ nº 11.329.948/0001-01, que tem como objeto a aquisição de note-
book, para o instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, confor-
me especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e 
no Edital.
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da autorida-
de competente.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 30 de março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 778826

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 196 de 30 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 Processo administrativo Eletrônico nº 2022/355088 
(PaE), de 24/03/2022;
rESolVE:
i - coNcEdEr à servidora ana raquel Pereira carvalho, matrícula nº 
5956729/1, ocupante da função de assistente administrativo, lotada na Ge-
rência de Suporte administrativo, Suprimento de fundos no valor total de 
r$8.000,00 (oito mil reais), para atender despesas relativas à passagens e 
locomoção, em perímetro não urbano, considerando viagens de servidores 
deste instituto para diversos municípios, de acordo com o Plano de Expansão 
deste órgão, o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

Programa de trabalho Fonte do recurso Natureza da despesa Valor
1297 0261 339033 r$8.000,00

ii – ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do Suprimento de fundo de até 
60 (sessenta) dias, contados a partir da emissão da ordem Bancária e, 
para prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do 
prazo estabelecido para aplicação dos recursos.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 30 de março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 778696

diÁria
.

Portaria Nº 186 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 2022/307538 
(PaE), de 15/03/2022.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo à servidora Katia Silva Vilela, matrícula 
nº 5948964/1, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, a viajar 
aos municípios de itupiranga/Pa e São João do araguaia/Pa, no período 
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 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, 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: 778534
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.

oUtras MatÉrias
.

citaÇÃo Por editaL
GdiL/diPre Nº 024/2022
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 2010/277033 521706/2008 MarcEliNo do carMo SilVa
2 2010/277033 528002/2008 aGriPiNo alMEida da coNcEiÇÃo
3 2010/252943 504236/2009 Maria do carMo fErrEira fiGUEirEdo
4 2010/252943 530310/2008 Maria roSiNETE corrEa GUEdES
5 2010/252943 517119/2008 Maria dE loUrdES SarGES PESSoa
6 2010/252943 531073/2008 WalTEr fErrEira dE caSTro
7 2010/252943 529796/2008 lUciMar BraSil fErrEira
8 2010/252943 511966/2008 lEila Maria PiNHEiro dE aMoriM
9 2010/252943 502140/2009 MaNoEl ErMEliNdo da SilVa BaTiSTa
10 2010/252943 502718/2009 Maria dE loUrdES cordEiro dE MElo
11 2010/252943 502740/2009 Maria PErEira dE liMa
12 2010/252943 502988/2009 MarGarida lEÃo rodriGUES
13 2010/252943 508463/2009 Maria lETicE Gaia da SilVa
14 2010/252943 508725/2009 raiMUNda NoNaTa fUrTado SEWNariNE
15 2010/252943 509397/2009 TErEZiNHa dE JESUS liMa caValcaNTE
16 2010/252943 509604/2009 GEcilda TEiXEira dE oliVEira MoUra
17 2010/252943 509954/2009 roSiNa corrÊa dE araÚJo
18 2010/252943 510320/2009 PEdro fErrEira liMa
19 2010/109792 502081/2009 Maria dE BETaNia dE SoUSa fraNco
20 2010/109792 506027/2009 Maria raiMUNda PirES lUZ
21 2010/109792 508973/2009 aNa roSa SErrao filGUEira
22 2010/109792 508248/2009 NEli doS SaNToS MoraES
23 2010/109792 508598/2009 doraci MarTiNHa Maia GUiMarÃES
24 2010/109792 508791/2009 Maria liMa rUfiNo dE fraNÇa
25 2010/109792 509670/2009 ZElia Maria PErEira da SilVa
26 2010/109792 510148/2009 oTacilio da SilVa aNdradE
27 2010/109792 527881/2008 oriValdo dE aNdradE BriTo
28 2010/223519 508601/2009 Maria Graci TaVarES PiNHEiro
29 2010/223519 510080/2009   doMiNGoS SáVio fraNco VilaÇa
30 2010/223508 537670/2008 MiriaM da SilVa ValENTE
31 2010/223508 502627/2009 Erico ParENTE dE araÚJo filHo

32 2010/246073 525451/2009 Maria lidUiNa coSTa BiTTENcoUrT
lUZia coSTa BiTTENcoUrT
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33 2010/193133 519679/2008 NiVEa Maria dE MoraES
34 2010/192607 505090/2009 NEUZa PEroTi SaNTiaGo
35 2010/192607 507915/2009 aNToNia MarTUraNo QUEiroZ
36 2010/108001 524230/2008 NilVETE NEVES SalES E liliaNE NEVES SalES
37 2010/108001 536168/2008 raiMUNda da SilVa liMa
38 2010/248212 505567/2009 NElSoN frEirE Garcia
 39 2010/273281 537615/2008 NaZira SilVa dE SoUSa
40 2010/108374 508554/2009 NEli GUEdES fariaS
 41 2010/240545 520022/2008 oNEidE riBEiro da SilVa NaSciMENTo
42 2010/240545 526470/2008 ElZa da ENcarNaÇÃo BUrMaNN
 43 2012/447503 530648/2006 oSValdo corrEa diaS
45 2012/447503 544488/2007 ENilda aMoÊdo cordoVil
 46 2012/447503 519748/2008 Maria JoSÉ loPES dE SoUZa

47 2012/447503 519952/2008

 ElMira aGUiar coSTa
 EMaNUEl aGUiar coSTa
GaBriEla aGUiar coSTa
 rafaEla aGUiar coSTa

 48 2010/289890 509386/2009 odiMar JEffErSoN coNcEiÇÃo da GaMa
49 2010/273178 509295/2009   PaUlo fErNaNdo do carMo PacHEco
 50 2010/258731 528068/2008 roGÉrio SoUSa dE caSTilHo

Belém, 30 de março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV

Protocolo: 778540
citaÇÃo Por editaL
GdiL/diPre Nº 025/2022
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 2010/270229 546723/2007 raiMUNda XaViEr dE aMoriM

2 2010/258720 523230/2009

raiMUNda MarlENE MiraNda do carMo
liSBiNo GEraldo MiraNda do carMo
 liSlENE MYriaM MiraNda do carMo

3 2010/258189 516740/2008 raiMUNda riBEiro do NaSciMENTo
4 2010/300318 517152/2008 raiMUNda MarlENE dE SoUSa liMa
5  2010/300318 530059/2008 dalValiNa rodriGUES SaNTaNa
6  2010/300318   536340/2008 MaTildE dUrÃo fErrEira MarTiNS
7  2010/300318 536940/2008 lEoNor liMa do NaSciMENTo
8  2010/221643 529526/2008 roSalia KoScHEWiTZ doS SaNToS
9  2010/221643 501227/2009 MaNoEl dUarTE fErrEira
10  2010/221643 509819/2009 aNa BaTiSTa GoNÇalVES dE oliVEira
11  2010/284243 529898/2008 riTa dE cácia coSTa roSa
12  2010/270174 524572/2009 aNTÔNio loPES MacHado
13  2010/184016 530820/2006 ricardo ViTor SaNToS PiNTo
14 2010/289901 504735/2009 rUBENiTa GoMES rodriGUES
15  2010/289901 507981/2009 Maria lUciNda PErEira doS SaNToS
16  2010/289901 508496/2009 Maria ViToriNa da coSTa
17 2010/231643 505206/2009 raiMUNda lUcaS da SilVa
18 2010/108370 504076/2009 roSÂNGEla loPES MafEi
19 2010/231604 505793/2009 raiMUNdo MiGUEl fraNco dE Sá
20 2010/231604 506355/2009 Maria da coNÇEiÇÃo PErEira da GaMa
21 2010/248660 510250/2009 roSa Maria rodriGUES VErÍSSiMo
22  2010/248660 516400/2008 cEliNa ViEira dE SoUZa
23  2010/248660 509262/2009 JoÃo GUilHErME frEiTaS dE liMa
24  2010/ 277022 504815/2009 raiMUNda ricardiNa rodriGUES dE SoUZa
25  2010/270289 504189/2009 PEdro PaUlo da SilVa
26  2010/270289 510352/2009 raiMUNda fEliX PiNHEiro
27  2010/270289 504510/2009 BErTiNa da coSTa EVErdoSa
28  2010/270289 506430/2008 cESar filEMoN dioNiSio diaS
29  2010/270289 510363/2009   riS NoVaES cariBÉ

30  2010/270289 510567/2009 JoSÉ carloS GaMa da SilVa

31  2010/258852 520146/2008 SaraH rodriGUES fiGUEira dE MElo E SilVa

32  2010/284293 516772/2008 SErGio aUGUSTo dE oliVEira

33  2010//284293 546778/2007 Maria roSa corrEa GoMES

34  2010/240632 527520/2008 GUilHErME BarBoSa PaMPloNa

35  2010/221756 522844/2008 SoNia Maria da SilVa BaraTa

36  2010/221756 533964/2008 Maria iZaBEl SoarES aMaral

37  2010/221756 526421/2009 JoSiMar PErEira dE aBrEU
JoilZa PErEira dE aBrEU

38 2010/221756 501235/2010

aNToNia SoUZa dE liMa
 MalU MoNTEiro dE liMa

 THiaGo oToNiEl SoUZa dE liMa
THaiS SoUZa dE liMa

aNToNia SoUZa dE liMa

39 2010/221756 501086/2010

adElaidE MacHado PorTEla
JoSÉ SilViNo PorTEla MoTa
JoÃo SilViNo PorTEla MoTa

40 2010/221756 502307/2010 ciNira corrÊa TriNdadE

 41 2010/183790 503368/2009 ValdENicE oliVEira dE araÚJo

42 2003/154147 534005/2008

ValdETE coUTiNHo rocHa
 JacKSoN rocHa diaS
 ValEria rocHa diaS

 JadYdSoN rocHa diaS
 JaYaNE rocHa diaS

 43 2006/198102 534005/2008 ViToria rocHa diaS

45 2010/108344 504043/2009 ValdETE caMPoS

 46 2010/254172 537692/2008 XiSTo SarMENTo doS SaNToS NEGrÃo

 47 2010/221773 521127/2008 HoNoriTa ModESTa da coSTa

 48  2010/221773 523960/2008 roSilda Maria coNcEiÇÃo da SilVa

49  2010/221773 522883/2009   PEdro JoSiNo BarBoSa cardoSo

 50  2010/221773 522560/2008 HEidE SUElY dE liMa dEll oME
TaÍSSa JacY liMa dEll oME

 51  2010/221773 527531/2008 EliZaBETE MarGUES dE JESUS

Belém, 30 de março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará – iGePreV.

Protocolo: 778698
término de Vínculo de servidor
ato: Processo n° 2022 /374044
Término de vínculo: 01/04/2022
Tipo: distrato, a pedido, de contrato de servidor temporário.
Órgão: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Servidor Temporário: Maria francielma ferreira de farias
cargo: assistente administrativo
ordenador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva

Protocolo: 778659
término de Vínculo de servidor
ato: Processo n° 2022/352413
Término de vínculo: 19/03/2022
Tipo: distrato, a pedido, de contrato de servidor temporário.
Órgão: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Servidor Temporário: Priscilla Borges da Silva
cargo: Técnico Previdenciário a
ordenador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva

Protocolo: 778660

ata de reunião extraordinária nº 014/2022
diretoria executiva – direX/iGePreV

reunião solicitada 
por:

ilton Giussepp stival Mendes da rocha Lopes 
da silva tipo de reunião: extraordinária

condução: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva redator da ata: alessandra Martins

Membros:

ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva – Presidente do iGEPPS
franklin José Neves contente – diretor de administração e finanças do iGEPPS

camila Busarello – diretora de Previdência do iGEPPS
ana rita dopazo antônio José lourenço – Procuradora-chefe do iGEPPS

coronel alan ailton da Silva Guimarães – diretor de Proteção Socialdo iGEPPS

Pauta: reativação dos benefícios suspensos em decorrência 
da não realização do censo Previdenciário relator: Giussepp Mendes

o Presidente do iGEPPS informou que solicitou a presente reunião extraordinária para que a diretoria Executiva delibere 
sobre as providências que deverão ser adotadas para solucionar o problema da suspensão do pagamento de benefícios 
previdenciários dos segurados que não realizaram o censo Previdenciário 2020. após explanação do presidente e argu-

mentos de todos da Diretoria ficou deliberado por unanimidade as seguintes providências.
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deliberação:

a diretoria Executiva deliberou que será gerado uma folha suplementar para pagamento desses 
benefícios suspensos, contudo foram indicadas a serem adotadas as seguintes providências: os pa-
gamentos serão realizados tão somente na boca do caixa do BaNPará e com a apresentação dos 
documentos de rG e cPf, não podendo fazer saque desse valor em caixas eletrônicos. contudo, 

para a realização da folha suplementar é necessário que a empresa Equilibrium apresente um rela-
tório dos benefícios suspensos para viabilizar o processamento da folha suplementar. foi informado 
que já foi aberto um chamado para solicitar esse relatório da empresa. ficou decidido que a folha 
suplementar será gerado hoje e a previsão de pagamento será no dia 04/04/2022. contudo, esta 
autorização não exime a obrigatoriedade da pessoa de vir e realizar o seu recadastramento. a di-
rex deliberou que os pagamentos serão realizados exclusivamente na boca do caixa, e que as pes-
soas deverão apresentar sempre o rG e o cPf. Nos casos de incapacidades, ordens judiciais e/ou 

procurações públicas expedidas no prazo de 06 meses, de pensão de menor e de maior inválidos, a 
pessoa deve apresentar tanto os documentos pessoais do segurado como os documentos pessoais 
do representante legal. Nos casos de segurados fora do Estado, somente com o recadastramento. 
a diretoria Executiva deliberou que para solucionar o problema deverá ser realizada a contratação 

emergencial de empresa para a realização de recadastramento dos beneficiários pendentes do 
cENSo 2020, com fornecimento de mão de obra e de equipamentos. ficou deliberado também pela 

diretoria Executiva que este recadastramento será descentralizado entre polos de atendimentos 
na capital e no interior. ficou decidido que os atendimentos na capital serão na Sede do instituto, 

no Terminal Hidroviário, nos postos da Estação cidadania e centro de Veteranos e Pensionistas 
da Polícia Militar, e no interior os atendimentos serão nas Unidades Móveis e nas cidades de 

castanhal, abaetetuba, capanema, Santarém, Marabá, altamira e itaituba, totalizando doze novos 
pontos de atendimentos, com 80 postos. ficou autorizado que esta contratação emergencial será 
de mão de obra, e que os equipamentos deverão ser disponibilizados pela empresa contratada. a 

meta estipulada pela gestão será de 200 atendimentos dia. considerando as necessidades atuais a 
diretoria decidiu pela readaptação do objeto do cENSo, em razão de que a mão de obra do iGEPPS 

não é suficiente para visita técnica domiciliar e censo a distância. A Diretoria Executiva também 
deliberou que após a contratação emergencial deverá ser encaminhado toda a documentação ao 
TcE para conhecimento dos procedimentos que foram autorizados pela diretoria Executiva e as 

providências adotadas pela gestão. 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do iGEPrEV deu por encerrada a 
reunião. Para constar, eu, alessandra Miranda de Martins, chefe de Gabi-
nete do iGEPrEV, lavrei a presente ata, que será assinada pelo Presidente 
e demais membros da diretoria Executiva do iGEPrEV.
Belém, 29 de março de 2022.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS
franklin José Neves contente
diretor de administração e finanças do iGEPPS
camila Busarello
diretora de Previdência do iGEPPS
ana rita dopazo antonio José lourenço
Procuradora-chefe do iGEPPS
coronel alan ailton da Silva Guimarães 
diretor de Proteção Social do iGEPPS

Protocolo: 779049

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria Nº 207, de 29 de MarÇo de 2022.
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência que lhe é atri-
buída por lei, e;
coNSidEraNdo os termos da Portaria n. 275/2020-SEfa, de 27/03/2020, 
publicada no d.o.E. edição nº 34.165, de 01/04/2020, e do Memorando 
19/2022, Processo PaE nº 2022/366879, datado de 28/03/2022, no qual a 
comissão Processante solicita a redesignação da comissão Processante, e;
coNSidEraNdo que este colegiado Processante encontra-se na fase de 
instrução do processo;
r E S o l V E:
rEdESiGNar a comissão de Processo administrativo disciplinar, presidi-
da pelo servidor dário SÉrGio diaS GoMES,  auditor fiscal de receitas 
Estaduais, identificação funcional n. 5444900/2, por 60 (sessenta) dias, a 
partir de 08/04/2022, de acordo com o caput do artigo 208, da lei Estadual 
n. 5.810/1994, com a convalidação dos atos processuais praticados desde 
a sua constituição até a presente data, para a conclusão dos trabalhos de 
apuração dos fatos relatados no Processo cofaZ nº. 342019730000067-8.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado da faZENda
EM, 29 /03/2022.
rené de oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 778648

errata
.

considerando o disposto no art.1, inciso iii, alínea “f” da Portaria 
Sefa no 451, de 13 de fevereiro de 2019,publicada no Diário Oficial 
do estado no 33.804 de 14 de Fevereiro de 2019.
anidio Moutinho da conceição
diretor  de administração
errata da Portaria Nº 586 de 28 de março de 2022, publicada 
no doe nº 34.891, de 30/03/2022.
Servidor: EdUardo caMPoS iKETaNi.
onde se lê:  1/2 diária.
agora leia – se: 3 e 1/2 diárias.

Protocolo: 778717

coNtrato
.

coNtrato: 015/2022/seFa.
objeto: fornecimento de aparelhos de ar condicionado, juntamente com 
a instalação, no município de Marabá, para atender as necessidades da 
coNTraTaNTE.
Valor Total: r$ 79.200,00
data da assinatura: 24/03/2022
Vigência: 24/03/2022 a 23/03/2023
recursos orçamentários: funcional Programática/ atividade: 170106. 04. 
123.1508.8251. Natureza da despesa: 44.90.52. fonte de recursos: 0176.
Valor Total: r$ 79.200,00
contratada: o MoVElEiro coM. E SErV. EirEli, cNPJ: 08.773.990/0001-02
Endereço: r. clóvis Beviláqua, 713 - lagoa Seca. Natal/rN. cEP: 59022-230.
ordenador: aNÍdio MoUTiNHo

Protocolo: 778633

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1º
contrato: 084/2021/SEfa.
data da assinatura: 22/03/2022
objeto: inserir os procedimentos anticorrupção discriminados na cláusula segunda.
contratado: ParafrioS rEfriGEraÇÃo coM. E SErV. lTda-EPP, cNPJ: 
11.489.784/0001-80.
Endereço: Trav. rosa lima n° 01, Bairro: Mirizal, cEP: 67.200-000 - Marituba/Pa.
ordenador, em exercício: anidio Moutinho da conceição

Protocolo: 778631
termo aditivo: 1º
contrato: 085/2021/SEfa.
data da assinatura: 22/03/2022
objeto: inserir os procedimentos anticorrupção discriminados na cláusula segunda.
contratado: TaM coM. dE PEÇaS E SErV. dE rEfriGEraÇÃo lTda-EPP, 
cNPJ: 29.044.927/0001-05.
Endereço: rua do fio, quadra – a, Bairro: Novo Horizonte 2, cEP: 67.200-
000, Marituba/Pa.
ordenador, em exercício: anidio Moutinho da conceição

Protocolo: 778632
termo aditivo: 2º
contrato:031/2020/SEfa
data da assinatura:28/03/2022
Vigência: 31/03/2022 a 30/03/2023
Justificativa: Art.57,II da Lei n° 8.666/93 e na Manifestação nº 099/2022/
coNJUr/SEfa, o presente Termo aditivo ao contrato no 031/2020/SEfa, 
tem porobjeto aprorrogaçãodo prazo de vigência do contratopelo período 
de 12 (doze) meses, com início em31/03/2022e término em30/03/2023 e 
o reajuste de valor pelo Índice Nacional de Preços ao consumidoramplo-iP-
ca, no percentual 10,379440%.
recursos orçamentários: funcional Programática/ atividade: 17101.04.126.1508.8238. 
Natureza da despesa: 33.90.40. fontes de recursos: 0131 / 0331.
Valor: item1: r$298.715,47; Valor: item 2 - r$212.140,21; Valor Total: 
itens 1 e 2- r$ 510.855,68; Valor anual: r$ 42.574,31
contratado:GarTNEr do BraSil SErV. dE PESQUiSa lTda, cNPJ: 
02.593.165/0001-40.
Endereço: av. Brigadeiro faria lima, nº 4300, Ed. f.l. corporate Building – 
8º. andar,itaim Bibi - São Paulo – SP, cEP: 04-578-000
ordenador, em exercício: aNÍdio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo

Protocolo: 778629
termo aditivo: 7º
contrato: 008/2020/SEfa
Vigência: 28/02/2022 a 27/02/2023
data da assinatura: 28/03/2022
Justificativa: Art. 57, II da Lei n° 8.666/93 e na Manifestação nº 103/2022/
coNJUr/SEfa, o presente Termo aditivo, tem por objeto inclusão de 
02 (dois) postos de trabalho, conforme detalhamento no anexo Úni-
co e acréscimo de r$ 21.998,74 no valor mensal do contrato, que pas-
sa de r$ 958.861,62 para r$ 980.850,36, elevando o valor anual de r$ 
11.506.339,44 para r$ 11.770.204,32.
funcional Programática/atividade: 17101.04. 123.1508.8251. Natureza da 
despesa: 33.90.37. fonte de recursos: 0101.
contratado: c & S ViGilaNcia E SEGUraNÇa PaTriMoNial EirEli, 
cNPJ: 14.151.000/0001-05.
Endereço: al. Moreira da costa 14, Bl. “B”, Bairro São Braz, Belém/Pa, 
cEP: 66.093-710.
ordenador, em exercício: aNÍdio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo.

Protocolo: 778801

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 009/2022
ParTES: o ESTado do Pará, por intermédio da SEcrETaria dE ESTado 
da faZENda, cNPJ: 05.054.903/0001-79 e aSSociaÇÃo ProaTiVa do 
Pará, cNPJ: 07.611.485/0001-07.
oBJETo do coNTraTo: contratação de empresa para prestação de servi-
ços para desenvolvimento de atividades para a promoção da integração ao 
mercado de trabalho, nos termos do art. 214, iV, da constituição federal, 
através da operacionalização de programas de Estágio de Estudantes no 
âmbito da Secretaria da fazenda do Estado do Pará.
Valor GloBal: r$ 60.480,00.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTaÇÃo: 
art. 24, Xiii da lei nº 8.666/93 - Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/225142/PaE/SEfa/Pa.
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rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática/ atividade: 
17101.04.122.1297.8338.
Natureza da despesa: 33.90.39. fonte de recursos: 0101.
Valor Mensal:180 (cento e oitenta) estagiários x r$ 28,00 = 5.040,00
Valor anual: r$ 60.480,00
ordENador rESPoNSáVEl: rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior.
foro: Belém, Estado do Pará.
Belém/Pa, 30/03/2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda

Protocolo: 778640
terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 08/2022
Processo adMiNistratiVo Nº 2022/40894
ParTES: o ESTado do Pará, por intermédio da SEcrETaria dE ESTado 
da faZENda, cNPJ: 05.054.903/0001-79 e empresa  M M alVarENGa 
coMÉrcio E SErVicoS-ME, cNPJ: 01.219.642/0001-49.
do oBJETo do coNTraTo: aquisição de 2(dois) sistemas de portaria eletrônica, 
2 (duas) fechadura elétrica, 1 (um) motor deslizante e 4 (quatro) cremalheira.
Valor GloBal: r$ 2.086,70
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTa-
ÇÃo: art. 24, ii da lei nº 8.666/93.
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática: 17101.04. 
123.1508.8251, Natureza da despesa: 33.90.30, fonte: 0101.
ordENador rESPoNSáVEl: rené de oliveira e Sousa Júnior.
foro: Belém/Pa.
daTa: 29/03/2022.

Protocolo: 778460

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado da Fazenda, resolve ratificar o Termo de Dispensa 
de licitação do Processo administrativo nº 2022/40894 para a contratação 
de empresa para atender as necessidades da Secretaria de Estado da fa-
zenda do Estado do Pará, através da empresa M M alVarENGa coMÉrcio 
E SErVicoS-ME.
Valor: r$ 2.086,70.
Belém/Pa, 29/03/2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda

Protocolo: 778461
ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado da Fazenda, RESOLVE ratificar o Termo de Dis-
pensa de licitação nº 009/2022 - Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/225142/PaE/SEfa/Pa para a contratação de prestação de serviços 
para desenvolvimento de atividades para a promoção da integração ao 
mercado de trabalho, nos termos do art. 214, iV, da constituição federal, 
através da operacionalização de programas de Estágio de Estudantes no 
âmbito da SEcrETaria dE ESTado da faZENda do ESTado do Pará, 
através da aSSociaÇÃo ProaTiVa do Pará, cNPJ nº. 07.611.485/0001-
07. Valor Global: r$ 60.480,00. Belém/Pa, 30/03/2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda

Protocolo: 778642

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo - ceeat sUBstitUiÇÃo triBUtÁria
NÚMero de PUBLicaÇÃo:
o coordENador EXEcUTiVo da cEEaT – SUBSTiTUiÇÃo TriBUTária, 
dESTa SEcrETaria dE ESTado da faZENda, no uso de suas atribuições, 
FAZ SABER ao titular ou representante legal da firma abaixo relacionada, 
a conclusão de julgamento, de primeira instância, referente ao aiNf nº 
172019510000024-0, julgado parcialmente procedente e ficando a mesma 
intimada para fazer o recolhimento do crédito tributário ou interpor recurso 
voluntário no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º dia de pu-
blicação desta notificação, de acordo com que estabelece a Lei 6182, de 30 
de dezembro de 1998, alterada pela lei 7078, de 28 de dezembro de 2007, 
o que poderá ser feito diretamente junto a esta coordenação, localizada na 
av. Gentil Bittencourt nº 2566, 4º andar – entre av. José Bonifácio e Trav. 
castelo Branco - São Braz, Belém-Pa, no horário de 08:00 às 14:00hs.
razão Social: faBUla coNfEcÇÃo E coMEcio dE roUPaS lTda
cNPJ : 09.611.669/0005-18
Processo N: 172019510000024-0
ENio roBErTo alVES Maia
coordENador faZENdário da cEEaT-ST

Protocolo: 778720

oUtras MatÉrias
.

aViso de aBertUra de eNVeLoPe coNteNdo NoVa 
PProPosta de PreÇo

toMada de PreÇos Nº 006/2021
a SEfa - Secretaria de Estado da fazenda do Pará, por meio da sua comis-
são Permanente de licitação, comunica à empresa EXEcUTiVa SErViÇoS 
TÉcNicoS ESPEcialiZadoS lTda e demais interessados que realizará 
abertura do envelope contendo nova proposta de preço apresentado pela 
referida empresa.
objeto: rEforMa GEral da UNidadE cEraT alTaMira.
data da abertura: 04/04/2022 - às 10h (horário de Brasília).
local: auditório do Órgão central da SEfa, localizado no prédio-sede da 
Secretaria de Estado da fazenda do Pará - SEfa, situado na avenida Vis-
conde de Souza franco, nº 110, bairro reduto, cEP 66.053-000, Belém/Pa.

o edital de licitação será aplicado ao caso naquilo que couber.
Esclarecimentos adicionais através do e-mail: isaias.mota@sefa.pa.gov.br.
Belém/Pa, 30 de março de 2022.
isaias da costa Mota
Presidente da comissão de licitação da SEfa

Protocolo: 778604
Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat

Portaria n.º202204001133, de 30/03/2022 - 
Proc n.º 42022730000920/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Pablo cristiano Sousa Santos – cPf: 031.850.762-57
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc6930fB204968
Portaria n.º202204001135, de 30/03/2022 - 
Proc n.º 42022730001388/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: coriolano Sousa rocha – cPf: 673.870.122-53
Marca/Tipo/chassi
ford/EcoSPorT fSl 1.5/Mis/camioneta/9BfZB55S9l8818380
Portaria n.º202204001137, de 30/03/2022 - 
Proc n.º 42022730001347/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: claudionor Santos Pinto – cPf: 331.754.463-53
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0 TiTaN GiV/Pas/automovel/9BWaa05W3BP088881
Portaria n.º202204001139, de 30/03/2022 - 
Proc n.º 42022730001084/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio Silva de Souza – cPf: 248.356.172-15
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 10MT JoYE/Pas/automovel/9BGKl69U0HG272100
Portaria n.º202204001141, de 30/03/2022 - 
Proc n.º 42022730000987/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose Marinho Pereira – cPf: 139.893.592-15
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69l0fG251353
Portaria n.º202204001143, de 30/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001840/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: ronaldo Souza Braga – cPf: 305.760.832-91
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd TrEKKiNG/Pas/automovel/9Bd37415TG5089427
Portaria n.º202204001145, de 30/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001850/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo dario Tavares d carvalho – cPf: 159.064.342-91
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0HG240625
Portaria n.º202204001147, de 30/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001344/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: iona lúcia Borges da Silva – cPf: 095.227.272-53
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XPlUS aT/Pas/automovel/9BrB29BT1l2258866
Portaria n.º202204001149, de 30/03/2022 - 
Proc n.º 122022730000377/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: fabio dos Santos Goes – cPf: 654.682.792-15
Marca/Tipo/chassi
VW/Golf 1.6 SPorTliNE/Pas/automovel/9BWaB01J6a4017567
Portaria n.º202204001151, de 30/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001544/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Elediene Pantoja da Silva – cPf: 299.466.202-78
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd aTTracTiVE/Pas/automovel/9Bd37412UG5089985
Portaria n.º202204001153, de 30/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001597/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Suzana Gemaque dos Santos – cPf: 979.488.452-91
Marca/Tipo/chassi
MMc/laNcEr 2.0 cVT/Pas/automovel/93XSTcY4afcf01421
Portaria n.º202204001155, de 30/03/2022 - 
Proc n.º 42022730000927/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio dias Batista – cPf: 453.527.479-72
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE cl McV/Pas/automovel/9BWdG45U5HT058282
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Portaria n.º202204001157, de 30/03/2022 - 
Proc n.º 42022730000930/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: robson carvalho da Silveira – cPf: 685.542.812-68
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0NG184952
Portaria n.º202204001159, de 30/03/2022 - 
Proc n.º 42022730000952/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: alberto firmino da Silva – cPf: 206.075.472-00
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE 1.6 ciTY/Pas/automovel/9BWdB45U2dT294638
Portaria n.º202204001161, de 30/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001626/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Nilton Teixeira do Nascimento – cPf: 136.489.772-53
Marca/Tipo/chassi
ford/fiESTa SEdaN1.6flEX/Pas/automovel/9BfZf54P4d8465050
Portaria n.º202204001163, de 30/03/2022 - 
Proc n.º 42022730001287/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Joao Batista Santos – cPf: 235.314.103-00
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE 1.6 ciTY/Pas/automovel/9BWdB45U3ET002402
Portaria n.º202204001165, de 30/03/2022 - 
Proc n.º 42022730000869/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio rhayson feitosa costa rodrigues – cPf: 010.638.862-28
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo Gol 1.0 TracK/Pas/automovel/9BWaa45UXEP152814
Portaria n.º202204001167, de 30/03/2022 - 
Proc n.º 132022730000631/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Valter Gomes Martins – cPf: 381.198.202-82
Marca/Tipo/chassi
fiaT/doBlo aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd119707E1113019
Portaria n.º202204001169, de 30/03/2022 - 
Proc n.º 102022730000755/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: cleudomar Brito Silva – cPf: 804.041.462-87
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0 SElEcao/Pas/automovel/9BWaa45U2EP152824
Portaria n.º202204001171, de 30/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001442/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Marcos andre costa dos Santos – cPf: 608.938.502-68
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XlS/Pas/automovel/9BrB29BT1E2038341
Portaria n.º202204001173, de 30/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001559/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: José airton Silva de Souza – cPf: 311.969.342-15
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS driVE 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dMU128017
Portaria n.º202204001175, de 30/03/2022 - 
Proc n.º 82022730000370/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Manoel Joares da Silva ferreira – cPf: 012.812.312-58
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa El 1.4 flEX/Pas/automovel/9Bd37217Mf4059949
Portaria n.º202204001177, de 30/03/2022 - 
Proc n.º 122022730000365/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: francisco lindomar de Souza – cPf: 479.444.632-20
Marca/Tipo/chassi
i/VW SPacEfoX Tl MBV/Pas/automovel/8aWPB45Z0Ka508546
Portaria n.º202204001179, de 30/03/2022 - 
Proc n.º 122022730000364/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Manoel Gonçalves Sobrinho – cPf: 016.024.892-20
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TaT Pr2/Pas/automovel/9BGEY69H0lG207294
Portaria n.º202204001181, de 30/03/2022 - 
Proc n.º 122022730000361/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: cercio de araujo Sousa – cPf: 088.019.402-20
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd196272d2036405

Portaria n.º202204001183, de 30/03/2022 - 
Proc n.º 122022730000360/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose Souza costa – cPf: 304.795.332-53
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla XEi 20/Pas/automovel/9BrB33BE5N2062217
Portaria n.º202204001185, de 30/03/2022 - 
Proc n.º 42022730001176/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Edison rios oliveira – cPf: 333.787.973-04
Marca/Tipo/chassi
ford/EcoSPorT fSl 1.6/Mis/camioneta/9BfZB55PXf8505614
Portaria n.º202204001187, de 30/03/2022 - 
Proc n.º 42022730001057/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Valdemar ferreira de Sousa – cPf: 317.358.601-82
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0MG156639
Portaria n.º202204001189, de 30/03/2022 - 
Proc n.º 122022730000393/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio de lima ferreira – cPf: 017.004.302-97
Marca/Tipo/chassi
fiaT/arGo driVE 1.3/Pas/automovel/9Bd358afHNYl84177

Protocolo: 778718
atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 

FaZeNdÁrios-tarF
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto

a Secretaria Geral torna públicas as datas de julgamento dos recursos 
abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Nor-
mativa SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do Tribunal, 
sito em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. cas-
telo Branco e av. José Bonifácio:
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 04/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18822, aiNf nº 
172017510000078-4, contribuinte crP iNdUSTria dE BEBidaS lTda, 
insc. Estadual nº. 15519290-6.
Em 04/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18823, aiNf nº 
172017510000078-4, contribuinte crP iNdUSTria dE BEBidaS lTda, 
insc. Estadual nº. 15519290-6.
Em 04/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18801, aiNf nº 
042016510004055-6 , contribuinte ValdEri f. liMa & cia lTda - EPP, 
insc. Estadual nº. 15180347-1, advogado: MaNoEl JoaQUiM aMaral 
PalMa, oaB/Pa-11943.
Em 04/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18802, aiNf nº 
042016510004055-6 , contribuinte ValdEri f. liMa & cia lTda - EPP, 
insc. Estadual nº. 15180347-1, advogado: MaNoEl JoaQUiM aMaral 
PalMa, oaB/Pa-11943.
Em 04/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18839, aiNf nº 
012016510006255-9, contribuinte diTTora MadEiraS lTda, insc. Esta-
dual nº. 15397108-8.
Em 04/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19269, aiNf nº Pro-
cESSo nº 282022730000047-0/aiNf nº 172017510000083-0, contribuin-
te crP iNdUSTria dE BEBidaS lTda, insc. Estadual nº. 15519289-2.
Em 04/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19271, aiNf nº 
ProcESSo nº 282022730000047-0/aiNf nº 172017510000083-0, contri-
buinte crP iNdUSTria dE BEBidaS lTda, insc. Estadual nº. 15519289-2.
SEGUNda cÂMara PErMaNENTE dE JUlGaMENTo
Em 05/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19084, aiNf nº 
012021510000085-5, contribuinte NorTE MariNE iNdUSTria, rEParoS 
E oPEracoES flUViaiS lTda, insc. Estadual nº. 15248123-0, advogado: 
JoÃo GaBriEl caSEMiro áGUila, oaB/Pa-16093
Em 05/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19464, aiNf nº 
372019510000264-7, contribuinte EQUaTorial TraNSMiSSora 8 SPE 
S.a., insc. Estadual nº. 15589036-0, advogada: aNa lUiSa roSa VEraS, 
oaB/Ma-6343.
Em 05/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19448, aiNf nº 
372019510000353-8, contribuinte EQUaTorial TraNSMiSSora 8 SPE 
S.a., insc. Estadual nº. 15589036-0, advogada: aNa lUiSa roSa VEraS, 
oaB/Ma-6343,
Em 05/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19442, aiNf nº 
372019510000357-0, contribuinte EQUaTorial TraNSMiSSora 8 SPE 
S.a., insc. Estadual nº. 15589036-0, advogada: aNa lUiSa roSa VEraS, 
oaB/Ma-6343.
Em 05/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19446, aiNf nº 
372019510000355-4, contribuinte EQUaTorial TraNSMiSSora 8 SPE 
S.a., insc. Estadual nº. 15589036-0, advogada: aNa lUiSa roSa VEraS, 
oaB/Ma-6343.
Em 05/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19444, aiNf nº 
372019510000356-2, contribuinte EQUaTorial TraNSMiSSora 8 SPE 
S.a., insc. Estadual nº. 15589036-0, advogada: aNa lUiSa roSa VEraS, 
oaB/Ma-6343.
Em 05/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19452, aiNf nº 
372019510000351-1, contribuinte EQUaTorial TraNSMiSSora 8 SPE 
S.a., insc. Estadual nº. 15589036-0, advogada: aNa lUiSa roSa VEraS, 
oaB/Ma-6343.
Em 05/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19454, aiNf nº 
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372019510000358-9, contribuinte EQUaTorial TraNSMiSSora 8 SPE 
S.a., insc. Estadual nº. 15589036-0, advogada: aNa lUiSa roSa VEraS, 
oaB/Ma-6343.
Em 05/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19450, aiNf nº 
372019510000352-0, contribuinte EQUaTorial TraNSMiSSora 8 SPE 
S.a., insc. Estadual nº. 15589036-0, advogada: aNa lUiSa roSa VEraS, 
oaB/Ma-6343.
Em 05/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19466, aiNf nº 
372019510000265-5, contribuinte EQUaTorial TraNSMiSSora 8 SPE 
S.a., insc. Estadual nº. 15589036-0, advogada: aNa lUiSa roSa VEraS, 
oaB/Ma-6343,
Em 05/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19456, aiNf nº 
372019510000328-7 , contribuinte EQUaTorial TraNSMiSSora 8 SPE 
S.a., insc. Estadual nº. 15589036-0, advogada: aNa lUiSa roSa VEraS, 
oaB/Ma-6343,
Em 05/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19458, aiNf nº 
372019510000313-9, contribuinte EQUaTorial TraNSMiSSora 8 SPE 
S.a., insc. Estadual nº. 15589036-0, advogada: aNa lUiSa roSa VEraS, 
oaB/Ma-6343,
Em 05/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19460, aiNf nº 
372019510000359-7, contribuinte EQUaTorial TraNSMiSSora 8 SPE 
S.a., insc. Estadual nº. 15589036-0, advogada: aNa lUiSa roSa VEraS, 
oaB/Ma-6343.
Em 05/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19462, aiNf nº 
372018510001348-0, contribuinte EQUaTorial TraNSMiSSora 8 SPE 
S.a., insc. Estadual nº. 15589036-0, advogada: aNa lUiSa roSa VEraS, 
oaB/Ma-6343

Protocolo: 778800

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

concurso Público 2018
edital de convocação nº 165/2022
convocamos os candidatos, abaixo relacionados, para comparecerem ao 
BaNPará, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar desta divulgação, 
para tratar de assunto referente à contratação, para o cargo especificado 
abaixo:
carGo: Técnico Bancário Nível Médio 
PoLo iV

Nome colocação agência Banpará (Local de apresentação de documentos)
daVi roSario ESTEVaM 92º av. dos ipês, n° 100, Quadra 93- lotes 24 e 25 - Parauapebas/Pa

lUiZ SErGio liMa da SilVa 93º av. intendente Norberto lima, nº 922 - centro – conceição do 
araguaia/Pa

obs.: o não comparecimento dos candidatos, no prazo acima estabelecido, 
será considerado como desistência.
Belém, 31 de março de 2022.

Protocolo: 778835

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 256 de 17 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 
2022/234891.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 02.03.2022, o contrato administrativo do servidor 
MaX MoraES doS PraZErES, matrícula nº 5920055/2, cargo de MÉdico, 
lotado no centro regional de Saúde - São caetano de odivelas.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
17.03.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
* rePUBLicado deVido ter saÍdo coM iNcorreÇÕes No doe 
34.903 de 23/03/2022.

Protocolo: 778502
Portaria N° 0376 de 29 de MarÇo de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/314617.
rESolVE:
rEMoVEr, a servidora GrEicE EMaNUElE ViEira PiNHEiro, cargo aGENTE 
adMiNiSTraTiVo, matrícula n° 57234532/1, do dEParTaMENTo dE rEcUr-

SoS HUMaNoS para a diViSÃo dE coNTrolE dE doENÇaS TraNSMiSSÍVEiS.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 29.03.2022.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE.

Protocolo: 778819
Portaria N° 0275 de 29 de MarÇo de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição Estadual,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/363177.
r E S o l V E:
dESiGNar, sem ônus para a administração Pública, o servidor JoÃo lE-
aNdro coSTa da SilVa SalES, matrícula nº 5959186/2, para respon-
der pela coordenação do controle interno, no período de 28.03.2022 a 
01.04.2022, em substituição a titular roBErTa doS SaNToS faro, matrí-
cula nº 5950011/3, que se encontra participando do 17º coNGrESSo dE 
forMaÇÃo dE PrEGoEiroS, no Estado do Paraná.
Portaria N° 0276 de 29 de MarÇo de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição Estadual,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/369568.
r E S o l V E:
dESiGNar, sem ônus para a administração Pública, a servidora JaNaÍNa 
do NaSciMENTo ViEira, matrícula nº 57218570/2, para responder pela 
comissão Permanente de licitação – cPl/SESPa, no período de 28.03.2022 
a 01.04.2022, em substituição a titular caMilla MoUra UliaNa, matrí-
cula nº 5955791/1, que se encontra participando do 17º coNGrESSo dE 
forMaÇÃo dE PrEGoEiroS, na cidade de foz do iguaçu - Pr.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 29.03.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 778821
Portaria N° 271 de 28 de MarÇo de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual,
r E S o l V E:
adMiTir, a partir de 01/03/1979, fraNciSco BriTo frEiTaS, para servi-
ços prestados, por meio do Convênio PRORURAL, para fins de regularização 
funcional, conforme processo 2021/216146.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Portaria N° 272 de 28 de MarÇo de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição Estadual,
r E S o l V E:
diSPENSar, a contar de 01/08/1980, fraNciSco BriTo frEiTaS, como 
serviços prestados, para fins de regularização funcional, conforme proces-
so 2021/216146.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 778790
Portaria N°316 de 30 de MarÇo de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual, e;
coNSidEraNdo o disposto no decreto Nº 991, de 24 de agosto de 2020 no 
capítulo Xii, acerca das disposições para aquisição de combustível, no art. 26º;
rESolVE:
art. 1º - alterar na PorTaria Nº 111 de 25 de janeiro de 2022, publicada 
no doE nº 34.845 de 27 de janeiro de 2022, que designou servidores 
desta Secretaria, para atuarem como Gestor de frota e Equipe de apoio, 
no Sistema de Gestão de Abastecimento da Frota de Veículos Oficiais do 
Estado, o perfil das servidoras abaixo.

dados dos serVidores PerFiL carGo

Nome completo: roSaNGEla do Socorro SaMPaio PiNHEiro 
cPf: 282.472.722-53
Matrícula: 5160650-1

E-mail: rosangela.pinheiro@sespa.pa.gov.br 
Telefone comercial: 4006-4217

GESTor dE froTa aGENTE adMiNiSTraTiVo

Nome completo: SUSaN BarroS doS SaNToSo liVEira cPf: 
793.737.802-63

Matrícula: 5957921-1
E-mail: susanbarros30@gmail.com Telefone 

comercial: 4006-4217

GESTor dE froTa aGENTE adMiNiSTraTiVo

art. 2º - revogar a designação da servidora ETiaNE dE SoUZa fErrEira, 
na referida Portaria.
art. 3º - os efeitos desta portaria entram em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 30 de Março de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 778767
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Portaria N.º 317 de 30 de MarÇo de 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art. 138, paragrafo único, V da constituição Estadual.
E considerando o teor do Processo administrativo Eletrônico Nº 2022/362711
rESolVE:
i - dESiGNar, a servidora criSTYaNE MaNo ViEira, matricula nº 
54190754/1, lotado na dirEToria adMiNiSTraTiVa E fiNaNcEira, para 
ocupar função de agente Público de controle interno, na UG 900101- fES, 
a partir de23 de março de 2022.
ii – rEVoGar a Portaria n.º 205, de 04 de abril de 2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
EM 30 dE MarÇo dE 2022.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará

Protocolo: 778771
Portaria Nº 318 de 30 de MarÇo de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais e;
coNSidEraNdo o relatório apresentado pela comissão de Processo 
administrativo de diciplinar, instaurado pela da PorTaria Nº 77, de 17 de 
fevereiro de 2020, nos autos do Processo administrativo nº 2018/442669, 
publicada no Diário Oficial de n° 34.122 de 19 de fevereiro de 2020;
coNSidEraNdo os termos do parecer jurídico constante no Processo aci-
ma mencionado;
coNSidEraNdo os termos do art. 224 da lei Estadual nº 5.810/1994 - 
regime Jurídico Único Estadual.
r E S o l V E:
i – arQUiVar o Processo administrativo de disciplinar - Processo nº 
2018/442669, com base na decisão exarada pelo EXMo. Sr GoVErNador 
HEldEr ZaHlUTH BarBalHo, datado de 23 de março de 2022, constante 
nos autos do referido processo (anexo sequencial 20).
ii - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 30 de março de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 778772
Portaria Nº. 01/2022 - deaUds/sesPa
a diretora do departamento de auditoria em Saúde, da Secretaria de Esta-
do de Saúde Pública - dEaUdS/SESPa, no uso de suas atribuições legais e,
considerando a PorTaria Nº 0295 – GaBiNETE do SEcrETário/SESPa 
de 13 de aBril de 2021, publicado no doE nº 34.551 de 14/04/2021.
rESolVE:
designar os auditores em Saúde do Sistema Nacional de auditoria – SNa, 
componente Estadual, Glenda fonseca cunha, matrícula 5962544/1, ana 
Maria Gonçalves do Nascimento, matrícula 5148235/1, José dos Santos 
Brito, matrícula 514193/1 e ricardo José condurú conceição, matrícula 
5808219/2, sob a coordenação do primeiro, para procederem auditoria em 
Saúde, com objetivo de avaliar a atuação da Gestão Municipal, referente 
às normativas regulamentadas pela Política Nacional de atenção Básica 
– PNaB/MS, com ênfase no Pacto pela redução da Mortalidade Materna, 
referente ao exercício 2021, a se realizar no Município de Breves/Pa, no 
período de 04 a 08 de abril de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 30 de março de 2022.
Sabrina Torres lopes
diretora do dEaUdS/SESPa

Protocolo: 778945

FÉrias
.

Portaria N.º 436 de 30 de MarÇo de 2022/dGtes/sesPa
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dGTES, 
usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 039/03.04. 96, 
r E S o l V E:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares a servidora dErlaN-
GE dE SoUZa SilVa, identidade funcional nº 5877695/2, ocupante do 
cargo de TÉcNico dE ENfErMaGEM, lotada Hospital regional - Tucuruí, 
no período de 15 de agosto de 2022 a 13 de setembro de 2022, refe-
rente ao período aquisitivo de 21 de outubro de 2013 a 20 de outubro 
de 2014, concedidas conforme parecer jurídico constante no processo Nº 
2021/1195998.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 30.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 778567

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de seLeÇÃo Nº 002/2022 - Processo Nº 2021/1141551
HoMoLoGaÇÃo do cHaMaMeNto PÚBLico Nº 002/2022
Processo Nº 2021/1141551
TiPo: TÉcNica E PrEÇo
Considerando o resultado final do Chamamento Público – Edital de Sele-
ção nº 002/2022 que visa à seleção de entidades de direito privado, sem 
fins lucrativos, qualificadas no estado do Pará como OSS interessadas em 
celebrar coNTraTo dE GESTÃo para gerenciamento, operacionalização 
e execução de atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos no 
HoSPiTal rEGioNal PÚBlico doS caETÉS E aNEXoS, publicado através 
do doE nº 34.859, em 08.02.2022.

diante dos elementos que instruem o presente feito, acolho com razão 
para decidir na qualidade de autoridade superior competente o resultado 
final do certame, onde todas OSS foram julgadas inabilitadas e HOMOLO-
Go o resultado proferido em doE nº 34.895, de 16.03.2022.
Belém, 30 de março de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 778841

.

.

oUtras MatÉrias
.

coNVocaÇÃo de coMPareciMeNto ao traBaLHo
convocamos a Servidora Efetiva GErUZaViViaNE riBEiro dE liMa, ocu-
pante do cargo Técnico de Patologia clínica, matrícula nº 54194565/1, 
lotada na Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPa, a comparecer no 
prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da Publicação desta convocação 
no Diário Oficial do Estado do Pará, no Setor de recursos Humanos do Hos-
pital regional de Salinópolis – HrS/SESPa, sito a rua João Pessoa, nº 888, 
no horário de expediente, visando a regularização funcional, prestando os 
esclarecimentos que se fizerem necessários nos Termos dos Processos nº 
2014/400557 e 2016/435902. ressaltamos que o não comparecimento no 
prazo estabelecido implicará em pena de demissão por abandono de cargo, 
de acordo com a legislação vigente do Servidor Público do Estado do Pará 
(lei nº 5.810/1994 – rJU), dando origem a abertura de Processo adminis-
trativo Disciplinar – PAD, para esta finalidade.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 29.03.2022.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SESPa

Protocolo: 778870

.

.

ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

coNtrato
.

GoVerNo do estado do ParÁ
sistema Único de saúde

secretaria de estado de saúde Pública
escola técnica do sUs do Pará – “dr. Manuel ayres”

contrato n°: 005/2022
Exercício: 2022
objetivo: Prestação de serviços docentes no curso de Especialização Téc-
nica de Nível Médio em oncologia, turma ii, município de Belém, perí-
odo de 07 a 11/03/2022; 14/03/2022; 21 a 25/03/2022; 04/04/2022; 
11 a 14/04/2022; 18/04/2022; 25/04/2022; 02 e 03/05/2022; 09 e 
10/05/2022; 16 e 17/05/2022, no horário de 13h às 17h. totalizando 96 
horas-aula.
Valor Total: r$ 5.760,00 (cinco mil setecentos e sessenta reais)
data da assinatura: 07/03/2022
Vigência: 07/03 a 04/06/2022
credenciamento: 005/2019
orçamento: NE nº 00008/2022
Programa de Trabalho  Natureza da despesa fonte do recurso origem do 
recurso
10122129783380000  -  33903600  -  0103000000  - Tesouro do Estado
contratado: Bruna ribeiro de araújo lira - cPf. Nº 528.062.512-49
Endereço: av. Magalhães Barata nº 588, ap. 304 – Bairro: São Brás – Be-
lém - Pa
cEP: 66060-281
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa
diretora da Escola Técnica do SUS – ETSUS/Pa

Protocolo: 778988

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

EXTraTo dE coNTraTo
Nº do coNtrato: 11/LaceN/2022
Processo:  49844/2022
ModalidadE dE liciTaÇao:iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo N.01/lacEN /2022
coNTraTada: BS diaGNoSTica coMErcial dE ProdUToS Para 
laBoraTorio lTda.
cNPJ: 34.010.427/0001-92
OBJETO Teste para extração e purificação de DNA e RNA, 96 testes, para 
atender as necessidades do lacEN-Pa.
ViGÊNcia: 23/03/2022 à 23/03/2023
Valor: r$ 6.117.696,00
data da assinatura:  23/03/2022
ordENador rESPoNSáVEl: alBErTo SiMÕES JorGE JUNior

Protocolo: 778753
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de coNcessÃo  n° 184/2022 –30/03/2022
SUPriMENTo dE fUNdo (decreto 1.180 de 12/08/2008)
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor cargo do Servidor Matricula
TErEZiNHa caMPoS dE carValHo; ag. administrativo; 54191472/1
recurso(s): r$ 4.000,00
fonte do recurso Natureza da despesas, Valor;
0103000000 3339030 r$ 3.200,00
0103000000 3339039 r$  800,00
observação: conceder Suprimento de fundo a Unidade do UBS Pedreira/1°-
crS/SESPa, no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais), para atender 
despesas com Material de consumo e serviços de terceiros pessoa jurídica.
ordenador: Marco a. rodrigues Normando

Protocolo: 778866

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 298 e 299 de diaria 29/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar apoio administrativo das ações de Vig. Epidemiológica 
referente a busca ativa de casos suspeitos de sarampo nos municípios prio-
ritários para os agravos que apresentaram notificações de casos suspeitos 
aos longos do ano de 2021
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: curuçá Período:  13/04/2022
Servidores: luciana do Socorro N. duarte ag. administrativo cPf- 
680.696.852.04 mat. 57190872
Ellen rose dos Santos lima Enfermeira cPf- 637.282.902.97 mat.57198168
francisco P. da Silva costa motorista cPf- 036.584.732.15 mat. 5149290/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 778510
Portaria Nº 300 e 301 de diaria 29/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar apoio administrativo das ações de Vig. Epidemiológica 
referente a busca ativa de casos suspeitos de sarampo nos municípios prio-
ritários para os agravos que apresentaram notificações de casos suspeitos 
aos longos do ano de 2021
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: Magalhães Barata Período:  14/04/2022
Servidores: luciana do Socorro N. duarte ag. administrativo cPf- 
680.696.852.04 mat. 57190872
Ellen rose dos Santos lima Enfermeira cPf- 637.282.902.97 mat.57198168
francisco P. da Silva costa motorista cPf- 036.584.732.15 mat. 5149290/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 778512
Portaria Nº 294 e 295 de diaria 29/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar apoio administrativo das ações de Vig. Epidemiológica 
referente a busca ativa de casos suspeitos de sarampo nos municípios prio-
ritários para os agravos que apresentaram notificações de casos suspeitos 
aos longos do ano de 2021
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: Maracanã Período:  01/04/2022
Servidores: luciana do Socorro N. duarte ag. administrativo cPf- 
680.696.852.04 mat. 57190872
Ellen rose dos Santos lima Enfermeira cPf- 637.282.902.97 mat.57198168
cícero alves ferreira motorista cPf- 108.102.502.68 mat. 0478954
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 778497
Portaria Nº 296 e 297 de diaria 29/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar apoio administrativo das ações de Vig. Epidemiológica 
referente a busca ativa de casos suspeitos de sarampo nos municípios prio-
ritários para os agravos que apresentaram notificações de casos suspeitos 
aos longos do ano de 2021
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: São domingos do capím Período:  07/04/2022
Servidores: luciana do Socorro N. duarte ag. administrativo cPf- 
680.696.852.04 mat. 57190872
Ellen rose dos Santos lima Enfermeira cPf- 637.282.902.97 mat.57198168
João ricardo da r. rodrguês motorista cPf- 689.018.952.34 mat. 57205648
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 778500

Portaria Nº 288 e 289  de diaria 29/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar apoio para insperção de horticultura de acordo com so-
licitação encaminhada via Nº01/2022/SEMUSa/ViSa
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: São João da Ponta Período:  11/04/2022
Servidores: antonio ozemir f. Silva Med. Veterinário cPf- 448.843.382.00 
mat.57194899/1
Henrique f. da Silva Júnior Enfermeiro cPf-594.309.072.04 mat. 5903315
João ricardo da rocha rodriguês motorista cPf- 689.018.952.34 mat.57205648/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 778464
Portaria Nº 290,291,292 e 293  de diaria 29/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar curso de capacitação  em segurança do paciente como 
parte da programação da comissão de controle de infecção hospitalar.
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: Maracanã Período:  12,13,14 /04/2022
Servidores: Benedito da Silva Pinheiro fiscal Sanitario cPf-126.072.402.63 
mat. 119008/2
Henrique f. da Silva Júnior Enfermeiro cPf-594.309.072.04 mat. 5903315
João ricardo da rocha rodriguês motorista cPf- 689.018.952.34 
mat.57205648/1 periodo 12/04/2022
Vítor Jorge f. Pereira motorista cPf-173.260.952.72 mat. 1086516 ppe-
riodo: 13/04/2022
Waldocellys P. Manos Moraes motorista cPf- 410.549.542.9  mat. 57206406/1 
periodo: 14/04/2022
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 778470

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

adMissÃo de serVidor
.

resoLUÇÃo cir rio caetÉs Nº 05/2022
aProVa a iMPlaNTaÇÃo dE 01 (UMa) EQUiPE MUlTidiSciPliNar dE 
aPoio À rEdE PSicoSSocial - aMENT TiPo 3, Para o MUNicÍPio dE 
PEiXE-Boi/Pa
a comissão intergestores regional rio caetés, no uso de suas atribuições e:
1. considerando a Portaria MS/GM Nº 3.588, de 21 de dezembro de 2017, 
que altera as Portarias de consolidação nº 3 e nº 6, de 28 de setembro 
de 2017, para dispor sobre a rede de atenção Psicossocial, e dá outras 
providências; e
2. considerando a deliberação consensual da comissão intergestores re-
gional (cir) rio caetés, em reunião ordinária, em 24 de Março de 2022.
rESolVE:
art.1º - aprovar a implantação de 01 (uma) Equipe Multidisciplinar de apoio 
à rede Psicossocial – Equipe Tipo 3 aMENT, para o município de Peixe-Boi/Pa
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
capanema, 25 de Março de 2022
Patrícia de fátima lima da Silva  Elainy Nazaré de Sousa
diretora 4°crS/SESPa  Secretária Municipal de Saúde de ourém
Presidenta da cir-rio caetés  representante dos Gestores na cir rio caetés

Protocolo: 778850

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 085 de 29 de MarÇo de 2022
objetivo: realizar Monitoramento da ações de Vigilância do Programa de 
Erradicação da Hanseníase.
origem: BrEVES/Pá - cUrraliNHo/Pa.
Servidor (es): andreza Gonçalves acioli, Érika Barros alves cordeiro, 4,5 
diárias de 04 à 08/04/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 778810
Portaria Nº 089 de 29 de MarÇo de 2022
objetivo: dar apoio logístico e operacional na inspeção Sanitária no Hospi-
tal Municipal localizado na zona urbana do referido município.
origem: BrEVES/Pá - BaGrE/Pa.
Servidor (es): orlando de Sousa fernandes, 4,5 diárias de 04 à 08/04/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 778830
Portaria Nº 088 de 29 de MarÇo de 2022
objetivo: dar apoio logístico e operacional na inspeção Sanitária no Hospi-
tal Municipal localizado na zona urbana do referido município.
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origem: BrEVES/Pá - PorTEl/Pa.
Servidor (es): orlando de Sousa fernandes, 4,5 diárias de 04 à 08/04/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 778827
Portaria Nº 089 de 29 de MarÇo de 2022
objetivo: realizar inspeção Sanitária no Hospital Municipal localizado na 
zona urbana do referido município.
origem: BrEVES/Pá - BaGrE/Pa.
Servidor (es): Jane Maria dos Passos dias e José cláudio Gomes ferreira, 
4,5 diárias de 04 à 08/04/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 778829
Portaria Nº 086 de 29 de MarÇo de 2022
objetivo: dar apoio administrativo e operacional na ação de Monitoramen-
to da ações de Vigilância do Programa de Erradicação da Hanseníase.
origem: BrEVES/Pá - cUrraliNHo/Pa.
colaborador(es): Jéssica azevedo Gomes, 4,5 diárias de 04 à 08/04/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 778825
Portaria Nº 087 de 29 de MarÇo de 2022
objetivo: realizar inspeção Sanitária no Hospital Municipal localizado na 
zona urbana do referido município.
origem: BrEVES/Pá - PorTEl/Pa.
Servidor (es): Jane Maria dos Passos dias e José cláudio Gomes ferreira, 
4,5 diárias de 04 à 08/04/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 778826

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

Portaria Nº82 de 28 de Março de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar monitoramento, supervisão e assessoramento técnico nas 
ações de vigilância e controle da Malária no município de Novo progresso.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Novo Progresso. / Pa – Brasil
Período: 25/04/2021 a 29/04/2021 / N° de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia)
Servidores:
João Portela de azevedo
cPf: 194.791.662-91
Matrícula: 00498927
cargo: agente de saúde
Eder José de lira rabelo
cPf:127.990.922-68.
Matrícula: 505529.
cargo: agente de saúde.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 778743
diÁrias

Portaria Nº 79 de 29 de Março de 2022.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: ação de Matriciamento em Saúde Mental na
Atenção Básica e verificar a situação do município
origem: Santarém/Pa-Brasil]
destino: Mojui dos campos/Pa – Brasil.
Período: 20/04/2022 a 20/04/2022 / N° de diária: ½ (meia diária)
Servidores:
liege Brito da Silva Perez
cPf: 357.483.972-34
Matrícula: 5897287
cargo: Psicólogo
Wanilza Marialva de almeida furtado
cPf: 758.857.862-91
Matrícula: 73504368/1
cargo: Técnico de Enfermagem.
ordenador: aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 778650
diÁria

Portaria de diárias Nº48 de 03 de Março de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar ação de Matriciamento 
em Saúde Mental na Atenção Básica e verificar a situação do município.
origem: Santarém/Pa-Brasil]
destino: Mojui dos campos/Pa – Brasil.
Período: 20/04/2022 a 20/04/2022 / N° de diária: ½ (meia diária)
Servidores:
Jaime luiz do Nascimento rodrigues.
cPf:186.827.662-72
Matrícula: 0504735
cargo: Motorista.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 778653
Portaria Nº81 de 28 de Março de 2022.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: realizar supervisão, monitoramento e assessoramento técnico 
nas ações de vigilância e controle do Hantavírus e leptospirose no Municí-
pio de Novo Progresso.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destinos: Novo Progresso/ Pa -Brasil

Período: 25/04/2022 a 29/04/2022 N° de diária: 4,5 (quatro diárias e meia)
Servidores:
alberto Soares da Silva
cPf: 267.477.232-87
Matrícula: 0478194
cargo: agente de Saúde
Erivan da Silva dias
cPf: 195.773.112-53
Matrícula: 0505337
cargo: agente de saúde
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 778667

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 251/2022 – 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.
rESolVE:
Contratar em caráter de substituição, mediante Processo Seletivo Simplifi-
cado, no regime da lei complementar nº 07, de 28 de setembro de 1991, 
alterada pelas leis complementares 77/2011, 131/2020 e 140/2021, au-
torizado através do processo nº 2022/96829 de 25 de janeiro de 2022.
Nome do servidor: aLaN soUZa costa
Em substituição a luiz felipe Santiago Bittencourt
cargo do Servidor: MÉdico
lotação: BaNco dE olHoS
data de admissão: 01/04/2022
Término Vínculo: 31/03/2023
Nome do servidor: rodriGo cUstodio rodriGUes de aGUiar
Em substituição a fabio da Silva Wanmeyl
cargo do Servidor: MÉdico
lotação: diViSÃo dE GiNEcoloGia oNcoloGica
data de admissão: 01/04/2022
Término Vínculo: 31/03/2023
Nome do servidor: JULiaNa da costa soUZa
Em substituição a flavia Moreira e Moreira
cargo do Servidor: MÉdico
lotação: diViSÃo dE MaSToloGia
data de admissão: 01/04/2022
Término Vínculo: 31/03/2023
Nome do servidor: eriKa saMPaio Ladeira
Em substituição a izabel fernandes campos
cargo do Servidor: MÉdico
lotação: diViSÃo dE MaSToloGia
data de admissão: 01/04/2022
Término Vínculo: 31/03/2023
Nome do servidor: LUiZ VoN LoHrMaNN crUZ arraes
Em substituição a izabela Vinagre Pires franco
cargo do Servidor: MÉdico
lotação: cl. Torac. cardio VaSc - cTcV
data de admissão: 01/04/2022
Término Vínculo: 31/03/2023
Nome do servidor: raFaeL NeGrÃo Frota de aLMeida
Em substituição a Jacob Gabbay
cargo do Servidor: MÉdico
lotação: diViSÃo dE ENdoScoPia
data de admissão: 01/04/2022
Término Vínculo: 31/03/2023
Nome do servidor: aMaNda de PaULa riBero dos saNtos
Em substituição a João francisco Martins Pacheco
cargo do Servidor: MÉdico
lotação: cENTro dE TEraPia rENal SUBSTiTUTiVa – TrS
data de admissão: 01/04/2022
Término Vínculo: 31/03/2023
Nome do servidor: aroN atHaYde diNiZ
Em substituição a José Mariade castro abreu Junior
cargo do Servidor: MÉdico
lotação: cENTro dE NEUro cirUrGia
data de admissão: 01/04/2022
Término Vínculo: 31/03/2023
Nome do servidor: PrisciLa saNtos da coNceiÇÃo
Em substituição a José Piqueira da Nobrega ribeiro
cargo do Servidor: MÉdico
lotação: cENTro dE radioTEraPia
data de admissão: 01/04/2022
Término Vínculo: 31/03/2023
Nome do servidor: carLos aUGUsto Ferreira LoBÃo
Em substituição a José roberto Tuma da Ponte
cargo do Servidor: MÉdico
lotação: cENTro dE NEUro cirUrGia
data de admissão: 01/04/2022
Término Vínculo: 31/03/2023
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Nome do servidor: Jose aNtoNio saNtos de LiMa
Em substituição a José Takao Yamaki
cargo do Servidor: MÉdico
lotação: cENTro dE NEUro cirUrGia
data de admissão: 01/04/2022
Término Vínculo: 31/03/2023
Nome do servidor: JULiaNa raMos cHaVes
Em substituição a Kátia cristina dos Santos Peres
cargo do Servidor: MÉdico
lotação: oNcoloGia cliNica (QUiMioTEraPia)
data de admissão: 01/04/2022
Término Vínculo: 31/03/2023
Nome do servidor: JULiaNa Pereira NicoLaU da costa
Em substituição a Marcio rubens de almeida ribeiro
cargo do Servidor: MÉdico
lotação: oNcoloGia cliNica (QUiMioTEraPia)
data de admissão: 01/04/2022
Término Vínculo: 31/03/2023
Nome do servidor: MarceLLa coeLHo MesQUita FerNaNdes
Em substituição a renata aline aben athar rodrigues
cargo do Servidor: MÉdico
lotação: oNcoloGia cliNica (QUiMioTEraPia)
data de admissão: 01/04/2022
Término Vínculo: 31/03/2023
Nome do servidor: Larissa VoN GraPP
Em substituição a adalberto Silva Junior
cargo do Servidor: MÉdico
lotação: oNcoloGia cliNica (QUiMioTEraPia)
data de admissão: 01/04/2022
Término Vínculo: 31/03/2023
Nome do servidor: aNdrÉ LUiZ de soUZa rodriGUes
Em substituição a amilton araujo Junior
cargo do Servidor: MÉdico
lotação: cENTro dE NEUroloGia
data de admissão: 01/04/2022
Término Vínculo: 31/03/2023
Nome do servidor: aLaN rodriGUes caVaLcaNte
Em substituição a ana Paula de azevedo Banhos raposo
cargo do Servidor: MÉdico
lotação: diViSÃo dE diaGNoSTico Por iMaGEM  - ddi
data de admissão: 01/04/2022
Término Vínculo: 31/03/2023
Nome do servidor: aNa do socorro Moraes da siLVa
Em substituição a Breno Serique Neves
cargo do Servidor: MÉdico
lotação: UNidadE dE aTENdiMENTo iMEdiaTo – Uai
data de admissão: 01/04/2022
Término Vínculo: 31/03/2023
Nome do servidor: aLiaNdro WiLLY dUarte MaGaLHaes
Em substituição a claudio Jose reis de carvalho Junior
cargo do Servidor: MÉdico
lotação: UNidadE dE aTENdiMENTo iMEdiaTo – Uai
data de admissão: 01/04/2022
Término Vínculo: 31/03/2023
Nome do servidor: stePHaNie carVaLHo siMPsoN
Em substituição a Joana Paula Pantoja Serrao filgueira
cargo do Servidor: MÉdico
lotação: UNidadE dE aTENdiMENTo iMEdiaTo – Uai
data de admissão: 01/04/2022
Término Vínculo: 31/03/2023
Nome do servidor: HiGor serrao oLiVeira
Em substituição a José lopes de farias Junior
cargo do Servidor: MÉdico
lotação: UNidadE dE aTENdiMENTo iMEdiaTo – Uai
data de admissão: 01/04/2022
Término Vínculo: 31/03/2023
Nome do servidor: aLiNNe LeÃo MeNdes BeLtrÃo
Em substituição a lucas daniel de almeida fernandes
cargo do Servidor: MÉdico
lotação: UNidadE dE aTENdiMENTo iMEdiaTo – Uai
data de admissão: 01/04/2022
Término Vínculo: 31/03/2023
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 778887

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 051/2022-HoL
objeto: aquisição do medicamento imunoglobulina humana 500mg/ml 1000ml.
Valor Global: r$ 213.010,00 (duzentos e treze mil e dez reais).
data assinatura: 15/03/2022
Vigência: 15/03/2022 a 14/03/2023.
Pregão nº 007/2021- Processo nº 2022/33685
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103/0269
contratado: f. cardoSo & cia. lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
04.949.905/0009-63, rua João Nunes de Souza, no 125, rodovia Br 
316, KM 8, águas Brancas - ananindeua/Pa, cEP: 67.033-030, fone: (91) 
3182-0395, e-mail: licitacao@shoppingdasaudeonline.com.br
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 778688

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 030/2022
Processo nº 2021/1365473
objeto: aQUiSiÇÃo de iNSUfladorES dE ar ESTÉril
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
filTErflUX EQUiPaMENToS Para laBoraTÓrioS lTda-EPP
Valor Total da licitação: r$ 30.015,00
Belém, 23 de Março de 2022
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 778562

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 220/2022 -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 dever de fiscali zação da execução dos Contratos Admi-
nistrativo por parte da administração Pública, nos termos do a rt. 58, incis 
o iii, da lei federal nº 8.666/93;
coNSidEraNdo a necessidade de reestruturação da comissão Processos 
administrativos, para apuração de responsabilidade de fornecedores des-
cumpridores dos contratos administrativos, firmados com HOL;
coNSidEraNdo o dever de aplicação das penalidades previstas na lei 
federal nº 8.666/93 e nos contratos administrativos, nos termos do art. 
58, inciso iV da lei nº 8.666/93;
coNSidEraNdo o direito fundamental ao contraditório e a ampla defesa, 
bem como, ao princípio do devido processo legal;
coNSidEraNdo o dEcrETo de 04/02/2022, publicado no doE nº 34.856, 
e o dEcrETo de 10/02/2022, publi cado no doE nº 34.862;
rESolVE:
i - rEVoGar os termos da PorTaria Nº 119/2017-GaB/dG/Hol de 31/01/2017.
ii- dESiGNar a partir de 10/02/2022, os servidores para compor a co-
missão de Processo administrativo- coPad/Hol, com competência para 
apurar os descumprimentos contratuais por parte dos fornecedores e pres-
tadores de serviços contratados por este hospital :
PrESidENTE:
VEra lUcia GUiMarÃES BarroS, matrícula nº 57229940/4, comissiona-
do (assessor de Gabinete/administrador)
MEMBro:
lEoNardo NaSciMENTo rodriGUES, matrícula nº 5902716/1, Procura-
dor autárquico
SEcrETário 
EliZaNGEla da SilVa caSTro, matrícula nº 5855977/1, agente administrativo
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 30 de março de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 778607
Portaria Nº 257/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo n º 2021/1037105 de 19/09/2021.
r E S o l V E:
i – diSTraTar, a partir de 27/05/2021, por Encerramento de contrato, 
a servidora NaZarÉ dE JESUS doS SaNToS TaVarES, auxiliar de Enfer-
magem, matrícula nº 5587328/1, contratada no regime da lei n° 007/91 
– Servidor Temporário.
ii – os efeitos desta portaria são retroativos a partir de 27/05/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
 Hospital ophir loyola.
Em, 14 de março de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol
ciente:

Protocolo: 778783
Portaria Nº 258/2022 – 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 a essencialidade das atividades deste Hospital, 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 nº 2021/1410151 de 09/12/2021.
rESolVE:
CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral, a partir de 01/04/2022, de 
acordo com a legislação Vigente, no percentual de 50% sobre o salário 
– base, a servidora VaNESSa alBUQUErQUE do aMaral rodriGUES, 
Enfermeiro, matrícula n° 5904910/1, pertencente ao Quadro de Pessoal 
ativo do Hol.
Esta Gratificação poderá ser suspensa a qualquer momento, a critério da 
direção deste Hospital e não se incorporará para nenhum efeito à remune-
ração ou provento do (a) servidor (a).
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 30 de março de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 778780
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Portaria Nº 261/2022-GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo dEcrETo de 01/12/2021, publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/351456 de 24/03/2022.
rESolVE:
dESiGNar a partir de 14/03/2022, a servidora VErENa iaNNiNo SoarES 
rÔlo, cargo comissionado (advogado), matrícula nº 5958132/2, perten-
cente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, como agente Público de controle 
interno, deste Hospital.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 25 de março de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 778878
Portaria N° 259/2022 – 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 a instituição do Sistema de cotação Eletrônica de Preços 
no âmbito da administração Pública direta e indireta do Poder Executivo 
Estadual, por meio do decreto Estadual n° 2.168 de 10 de março de 2010;
CONSIDERANDO a necessidade de dotar de maior eficiência, racionalização 
agilidade aos processos administrativos para aquisição de bens e contrata-
ção de serviços pela administração Pública;
coNSidEraNdo a necessidade de designar servidores para conduzir os 
procedimentos de compras/contratações por cotação eletrônica, conforme 
disposição contida na instrução Normativa n° 001, de 09 de abril de 2012.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/1234273 de 
28/10/2021.
r E S o l V E:
i – artigo 1°. designar, no âmbito do HoSPiTal oPHir loYola, os servi-
dores responsáveis pela condução dos procedimentos de compras / contra-
tações por cotação eletrônica, a contar 22/03/2022.

servidor Matrícula Lotação denominação Vínculo

fErNaNdo NilSoN VElaSco JUNior 55588809/4 dirEToria dE adMiNiSTra-
ÇÃo E fiNaNÇaS Homologador Hol

rodriGo PErEira MoUra 57214619/1 diV. dE coMPraS (SET. dE 
colETa dE PrEÇoS) coordenador Hol

ViTor HUGo MaGNo MarTiNS 57224361/2 diV. dE coMPraS coordenador Hol

rafaEl diNiZ da SilVa 5956080/1 dEPTo. dE rEcUrSoS 
MaTEriaiS – drM coordenador Hol

GUaPiNdaia aSSU MoraES filHo 8017433/1 dEPTo. dE rEcUrSoS 
MaTEriaiS – drM coordenador Hol

aNToNio WilSoN PESSoa JUNior 5814162/1 diV. dE coMPraS coordenador Hol

Karla EriKa SoUSa liSBoa 57190643/7 dEPTo. dE rEcUrSoS 
MaTEriaiS – drM coordenador Hol

SoraYa MarilKa coSTa KlaUTaU 80845840/3 oNcoloGia cliNica (QUi-
MioTEraPia) coordenador Hol

JoNaTHaN PrUdENcio dE SoUSa 5945967/3 diV. dE coMPraS coordenador Hol

ii – rEVoGar os termos da PorTaria Nº 602/2011 - GaB/dG/Hol de 27/07/2011.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 30 de março de 2022.
ivete Gadelha Vaz
diretora Geral do Hol

Protocolo: 778861
Portaria Nº 260/2022-GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo dEcrETo de 01/12/2021, publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos do decreto de 23/03/2022, publicado no doE 
nº 34.905 de 24 de março de 2022 e;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/351456 de 24/03/2022.
rESolVE:
loTar a partir de 14/03/2022, VErENa iaNNiNo SoarES rÔlo, cargo 
comissionado (advogado), matrícula 5958132/2, pertencente ao Quadro 
de Pessoal ativo do Hol, na assessoria de controle interno – aSci deste 
Hospital, na função de assessora.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 25 de março de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 778871

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria N° 320/2022 – cPad/Pres/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo os termos da PorTaria N.º 227/2022-cPad/PrES/fS-
cMP, de 08 de março de 2022, publicada no doE n.º 34.887, de 10 de 
março de 2022, de designação de comissão de Processo administrativo 
disciplinar de protocolo nº 2020/745752;
coNSidEraNdo, os termos do Memorando nº86/2022- cPad/PrES/fScMP;
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora EdNa criSTiNa ViEira coNcEiÇÃo, Enfer-
meira, Matrícula n.° 57174890/1, para SUBSTiTUir a servidora Maria 
cElESTE NaZarÉ alMEida, Matrícula 5343089/2, no autos do Processo 
administrativo disciplinar acima referenciado, a contar de 01/03/2022, em 
razão de férias.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 29 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP.

Protocolo: 778613

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

extrato de termo de distrato
Servidor (a): criSTiaNE da coNcEicao NUNES fErrEira diaS
id. fUNcioNal: 57223192/4
Término de Vinculo: 01/04/2022
Tipo de Vínculo: contrato Temporário
Motivo: a PEdido do SErVidor
Órgão: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará
cargo: TÉcNico dE ENfErMaGEM
PaE: 2022/362571
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Belém, 28 de MarÇo de 2022.

Protocolo: 778864

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 310/2022-caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará,
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE n° 33.864, de 02/05/2019.
coNSidEraNdo o que dispõe o Parágrafo único do art. 86 da lei nº. 5810, 
de 24 de janeiro de 1994 e ainda o Processo nº 2022/360335.
r E S o l V E
coNcEdEr de acordo com o art. 88 da lei nº 5.810, de 24/01/1994, em 
combinação com a Ec nº 44 que altera o inciso Xii do art. 31 da constitui-
ção do Estado do Pará, 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade 
a servidora MicHEllE dE SoUZa da SilVa, id. funcional nº 5955164/1, 
Servidora em regime de contrato Temporário, Técnica de Enfermagem, no 
período de 11/03/2022 a 06/09/2022;
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 11 de março de 2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 28 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 778485

.

.

errata
.

ERRATA DA PUBLICAÇÃO: 778390, Diário Oficial nº 34.913 de 
30/03/2022
Leia-se: PaE n° 2022/52568
Srº BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 778596
errata de Portaria

Portaria Nº 276/2022 – caPe/GP/FscMP, de 18/03/2022, PU-
BLicada No doe Nº 34.899, de 21/03/2022.
referente a concessão de diárias.
oNde se LÊ:
i - ...no período de 29/03/2022 a 01/04/2022...
ii - ...três diárias e meia...
Leia-se:
i - ...no período de 28/03/2022 a 01/04/2022...
ii - ...quatro diárias e meia...
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 30 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 778618



22  diário oficial Nº 34.915 Quinta-feira, 31 DE MARÇO DE 2022

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo eLetrÔNico Nº 02/2022
Às 11:48 horas do dia 25 de março de 2022, após constatada a regu-
laridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BrUNo 
MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
2021/1382419,Pregão nº 00002/2022.
Empresa vencedora: GUilBEr farMacEUTica coMErcio lTda - 01.399.246/0001-40
iteM: 19
Valor Global: r$ 7.000,00
Empresa vencedora: ciToPHarMa MaNiPUlacao dE MEdicaMENToS ES-
PEciaiS lTda -01.640.262/0001-83
iteM: 4
Valor Global: r$ 15.030,00
Empresa vencedora: coMErcio E rEPrESENTacoES Prado 
lTda - 05.049.432/0001-00
iteNs: 14,15 e 16
Valor Global: r$ 20.137,00
Empresa vencedora: call MEd coMErcio dE MEdicaMENToS E rEPrE-
SENTacao lTda - 05.106.015/0001-52
iteM: 23
Valor Global: r$ 302.750,00
Empresa vencedora: Elfa MEdicaMENToS S.a - 09.053.134/0001-45
iteM: 22
Valor Global: 195.600,00
Empresa vencedora: UNi HoSPiTalar cEara lTda - 21.595.464/0001-68
iteM: 8
Valor Global: r$ 76.790,00
Empresa vencedora: ESPiriTo SaNTo diSTriBUidora dE ProdUToS 
HoSPiTalarES
EirEli - 28.911.309/0001-52
iteM: 21
Valor Global: r$ 22.020,00
Empresa vencedora: PolYMEdH. EirEli - 63.848.345/0001-10
iteNs: 1 e 10
Valor Global: 3.015,00
Empresa vencedora: ProMEfarMa MEdicaMENToS E ProdUToS HoSPi-
TalarES lTda - 81.706.251/0001-98
iteM: 03
Valor Global: r$ 25.650,00
Empresa vencedora: r c ZaGallo MarQUES & cia lTda - 
83.929.976/0001-70
iteNs: 7 e 17
Valor Global: r$ 73.805,00
Tiago de lima ribeiro
Presidente cPEl/fScMP

Protocolo: 778494

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 021/2022
data: 29/03/2022
Valor: r$ 18.109,80
objeto: MaTErial dE coNSUMo - MEdicaMENToS, diMETicoNa, Para-
cETaMol, ViT a + ViT d, SaiS P/ rEidraTaÇÃo, EScoPolaMiNa BUl-
TilBroMETo.
fundamentação legal: com base no artigo 24, inciso iV, da lei nº 
8.666/93 e Parecer nº 077/2022/aJUr/fScMP
Data de Ratificação: 29/03/2022 - PAE nº 2022/118660
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: J E coMErcio E SErVicoS EirEli; cNPJ/
Mf: 10.897.117/0001-73
ENdErEÇo: rua raimundo Barbosa Santana N° 212 - centro - Marituba/
Pa - cEP: 67.201-130; TElEfoNE: (91) 3256-3025/ (91) 98508-9531
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 778468

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 021/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
data: 29/03/2022
objeto: MaTErial dE coNSUMo - MEdicaMENToS, diMETicoNa, ParacETa-
Mol, ViT a + ViT d, SaiS P/ rEidraTaÇÃo, EScoPolaMiNa BUlTilBroMETo.
ccoNTraTada: J E coMErcio E SErVicoS EirEli; cNPJ/Mf: 10.897.117/0001-73
ENdErEÇo: rua raimundo Barbosa Santana N° 212 - centro - Marituba/
Pa - cEP: 67.201-130; TElEfoNE: (91) 3256-3025/ (91) 98508-9531
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 778471

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 092/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 092/2021 - 
fScMP, Processo nº 2020/886529, homologado, em 16/03/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura 
e eventual “aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar – TEcNolo-
GiaS Para TraTaMENTo dE fEridaS (coBErTUraS aTiVaS)”, para su-
prir a necessidade desta Fundação, conforme especificações constantes do 
Termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 17/02/2022 a 
17/02/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.

cirUBeL coMercio e rePreseNtaÇÕes de ProdUtos MÉdicos HosPitaLar eireLi, com sede em Belém/
Pa, na rua dos Mundurucus N°3616, Bairro Guamá, ceP: 66063-495, telefone: (91) 3355-1366, inscrita no 

cNPJ/MF sob o nº: 05.323.167/0001-07, e-mail: comercial@cirubel.com.br

item Especificação Marca/Fab Qtd. Valor unitário Valor total

5

MaTriZ dE rEGENEraÇÃo 
dÉrMica. dUPla caMada. 
coMPoSTa Por coláGENo 

BoViNo TiPo i E UMa 
caMada dE SilicoNE 

E PoliESTEr, aTUaNdo 
coMo UMa “PSEUdo-
EPidErME”. ESTÉril. 

EMBalaGEM ProNTo USo. 
MEd: 05X05cM – cod. 

McS-0505

NEVElia/fraNÇa
NEVElia 10 r$ 6.799,00 r$ 67.990,00

6

MaTriZ dE rEGENEraÇÃo 
dÉrMica. dUPla caMada. 
coMPoSTa Por coláGENo 

BoViNo TiPo i E UMa 
caMada dE SilicoNE 

E PoliESTEr, aTUaNdo 
coMo UMa “PSEUdo-
EPidErME”. ESTÉril. 

EMBalaGEM ProNTo USo. 
MEd: 10X15cM – cod. 

McS-1015

NEVElia/fraNÇa
NEVElia 5 r$ 18.950,00 r$ 94.750,00

9

MaTriZ dE rEGENEraÇÃo 
dÉrMica. dUPla caMada. 
coMPoSTa Por coláGENo 

BoViNo TiPo i E UMa 
caMada dE SilicoNE 

E PoliESTEr, aTUaNdo 
coMo UMa “PSEUdo-
EPidErME”. ESTÉril. 

EMBalaGEM ProNTo USo. 
MEd: 10X30cM – cod. 

McS 1030.

NEVElia/fraNÇa
NEVElia 2 r$ 24.400,00 r$ 48.800,00

10

MaTriZ dE rEGENEraÇÃo 
dÉrMica. dUPla caMada. 
coMPoSTa Por coláGENo 

BoViNo TiPo i E UMa 
caMada dE SilicoNE 

E PoliESTEr, aTUaNdo 
coMo UMa “PSEUdo-
EPidErME”. ESTÉril. 

EMBalaGEM ProNTo USo. 
MEd: 20X30cM – cod. 

McS 2030.

NEVElia/fraNÇa
NEVElia 2 r$ 32.700,00 r$ 65.400,00

Valor Total r$ 276.940,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 778536
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FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 372/2022 –aJUr/GaPre/HeMoPa, 
de 30 de MarÇo de 2022

o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a execução do Programa de Residência Multiprofissional em 
Hematologia e Hemoterapia na fundação Hemopa em parceria com a Uni-
versidade do Estado do Pará; considerando a atuação do Núcleo docente 
Assistencial Estruturante (NDAE) do Programa de Residência Multiprofis-
sional em Hematologia e Hemoterapia da fundação Hemopa, conforme o 
Regimento do Programa de Residência Multiprofissional da Universidade do 
Estado do Pará e Hospitais associados;
considerando reunião do NdaE ocorrida em 18/03/2022, com a reestrutu-
ração da composição do referido núcleo;
considerando o Processo administrativo Eletrônico – PaE n. 2022/346896;
rESolVE,
i – Nomear os servidores abaixo relacionados, como membros do Núcleo 
docente assistencial Estruturante (NdaE) do Programa de residência Mul-
tiprofissional em Hematologia e Hemoterapia da Fundação Hemopa:
- amanda cristina ribeiro da costa
- ana amélia de freitas Gonçalves
- carlos Eduardo de Melo amaral
- charles ricardo Machado Soares
- Elen luce Marçal Elmescany da Silva
- cristina do Socorro Mendes dos Santos
- Gecila amoedo da cunha
- Gisele Maria cardoso Silva
- Hugo José regis de almeida
- Marineide Sousa Bastos
- Nelma Maria de lima chaves
- Núbia caroline costa de almeida
- Patricia Jeanne de Souza Mendonça Mattos
- regiane Siqueira de Vilhena
- renata Bezerra Hermes de castro
- roberta Bentes de Melo Paz
- rubenilson caldas Valois
ii – dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 30 de Março de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 778748
Portaria Nº 236/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

de 07 de MarÇo de 2022
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
considerando que no art. 7º, inciso XXiii, da constituição federal são di-
reitos dos trabalhadores urbanos e rurais o adicional de remuneração para 
as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;
considerando as inspeções realizadas pela SEad através dos laudo Peri-
ciais  Nº 015/2001,004/2004 e 001/2006;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação;
considerando o Processo 2022/193602
rESolVE,
i- coNcEdEr o adicional de insalubridade, no percentual de 10% (dez por 
cento) do vencimento base da servidora abaixo relacionada, ante a reali-
zação de atividades consideradas insalubres pela legislação vigente sobre 
a matéria na fundação HEMoPa.

NoMe MatrÍcULa carGo LotaÇÃo a coNtar

Gleice anne Seabra Portal 5963057/1 agente adminis-
trativo GEaME 02/12/2021

ii - dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 07 de março de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente do HEMoPa

Protocolo: 778974

Portaria Nº 367/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa,
 de 29 de MarÇo de 2022

o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
considerando que no art. 7º, inciso XXiii, da constituição federal são di-
reitos dos trabalhadores urbanos e rurais o adicional de remuneração para 
as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;
considerando as inspeções realizadas pela SEad através dos laudo Peri-
ciais  Nº 015/2001,004/2004 e 001/2006;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação;
considerando o Processo 2022/359077
rESolVE,
i- coNcEdEr o adicional de insalubridade, no percentual de 10% (dez por 
cento) do vencimento base da servidora abaixo relacionada, ante a reali-
zação de atividades consideradas insalubres pela legislação vigente sobre 
a matéria na fundação HEMoPa.

NoMe MatrÍcULa carGo LotaÇÃo a coNtar

ingrid Graziela rodrigues Portilho 5943363/2 agente adminis-
trativo GEraP 01/02/2022

ii - dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 29 de março de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente do HEMoPa

Protocolo: 778932

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria Nº 368/2022 - 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,
considerando o Processo nº 2022/372258 que versa sobre o requerimento 
de distrato do servidor anna cristina oliveira Goes Siqueira campos Sousa;
rESolVE:
• – Distratar, a pedido, o (a) servidor (a) Anna Cristina Oliveira Goes Si-
queira campos Sousa, matrícula nº 57204154/4 do cargo de Técnico de 
comunicação Social, lotada
(a) na assessoria de imprensa desta fundação centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará - HEMoPa, a contar de 01 de abril de 2022.
• – Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará - HEMoPa, em 29 de março de 2022.
dr. PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 778625

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 373/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
30 de MarÇo de 2022.

o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando a concessão de férias à servidora ilvia Bentes Guimarães, 
procedida através da Portaria nº 225/2022-GEaPE/GaPrE publicada no 
doE Nº 34.913 de 30/03/2022.
considerando a autorização do Processo nº 2022/221568
rESolVE:
i -  dESiGNar o servidor João Paulo aragão araujo, agente administrativo, 
matrícula nº 54195092/2, para substituir a servidora ilvia Bentes Guima-
rães, Gerente de compras, matrícula nº 7006489/2, em virtude do gozo de 
férias, no período de 01 de abril de 2022 a 30 de abril de 2022.
ii -  dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará – HEMoPa,  30 de março de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 778773
..

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 159 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 Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE. Nº 
34.848 de 31.01.2022.
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r E S o l V E:
dESiGNar os servidores abaixo relacionados para compor a coMiSSÃo 
dE farMácia E TEraPÊUTica, da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna, até ulterior deliberação.

NoMe cateGoria MatrÍcULa
Presidente

01. UrSUla Mara MorEira da SilVa araUJo farMacÊUTica 55590267/1
Vice-presidente

02. roSEaNE Porfirio dE SoUZa farMacÊUTica 54195101/1
Membros

03. adriaNa VallE dE liMa MÉdica 55586077/1
04. adiB KoUrY JUNior MÉdico 57192995/1

05. adEMir BaTiSTa corrEa filHo MÉdico 54180644/3
06. clEYBiSMar BEGoT da rESSUrrEiÇÃo MÉdico 57203375/1

07. lariSSa lUZ do NaSciMENTo MÉdica 54188937/2
08. rENaTa dE BarroS BraGa MÉdica 5949648/2

09. aNdrEa aQUiNo SaMPaio doS SaNToS BioMEdica 5893901/2
10. cHriSTiElaiNE VENZEl ZaNiNoTTo ENfErMEira 54188367/2

11. GiZEllE da SilVa aZEVEdo dE aNdradE ENfErMEira 54184212/2
12. SaUlo coElHo aSSiS riBEiro farMacÊUTico 54189932/2

13. lUciaNa da SilVa crUZ cardoSo HolaNda ENfErMEira 5828660/2

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente/fPEHcGV

Protocolo: 778612
Portaria N° 158 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 Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE. Nº 
34.848 de 31.01.2022.
r E S o l V E:
cESSar, os efeitos da Portaria n° 54 de 29.01.2021, publicada em doE n° 
34.480/03.02.2021, que designou os servidores abaixo relacionados para 
compor a coMiSSÃo dE farMácia E TEraPÊUTica, da fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna, até ulterior deliberação.

NoMe cateGoria MatrÍcULa
Presidente

EdNEY MENdES PErEira farMacÊUTico 55589787/2
Vice-presidente

MariNa Nidia fErrEira doS SaNToS farMacÊUTica 80845454/1
Membros

adriaNa VallE dE liMa MÉdica 55586077/1
adiB KoUrY JUNior MÉdico 57192995/1

diEGo fEliPE SilVa fEio MÉdico 5938064/1
clEYBiSMar BEGoT da rESSUrrEiÇÃo MÉdico 57203375/1

lariSSa lUZ do NaSciMENTo MÉdica 54188937/2
Maria JoSÉ lEÃo liMa MÉdica 5089948/4

aNdrEa aQUiNo SaMPaio doS SaNToS BioMEdica 5893901/2
aNdrEZZa criSTiNa GoMES dE SoUZa ENfErMEira 54184207/2

GiZEllE da SilVa aZEVEdo dE aNdradE ENfErMEira 54184212/2
laUra rUTH JorGE E SilVa ENfErMEira 2020610/4

SaUlo coElHo aSSiS riBEiro farMacÊUTico 54189932/2

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fPEHcGV

Protocolo: 778609
Portaria Nº 146 de 30 de MarÇo de 2022

a diretora administrativo-financeira da fundação Pública Estadual Hospital 
de clínicas Gaspar Vianna, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela Portaria nº 151, de 22 de março de 2022, publicada no doE/Pa nº. 
34.903, de 23 de março de 2023;
coNSidEraNdo o descumprimento parcial das obrigações assumidas 
pela empresa compromitente fornecedora da ata de registro de Preços nº 
186/2021, oriunda do PE SrP nº 72/2021;
coNSidEraNdo manifestação jurídica nos autos do Processo nº 
2021/1109160, 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 HoMacc coMÉrcio 
dE MaTErial MÉdico HoSPiTalar, em razão de constantes atrasos de 
entrega 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 administrativa financeira/fPEHcGV

Protocolo: 778956

errata
.

No doe N° 34.903 de 23/03/2022, QUE PUBlicoU o NÚMEro da 
PUBlicaÇÃo N° Protocolo: 775396
oNde se LÊ: objeto: aquisição de Transdutores de Pressão, com cabos, 
suportes e placas em comodato para atender a necessidade de 90 dias 
no centro cirúrgico e Unidades de Terapia intensiva da fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
Leia-se: objeto: aquisição eventual de produtos para hemodiálise para aten-
der a necessidade de 120 (centro e vinte) dias no Serviço de Terapia renal 
Substitutiva (STrS) e no centro de Hemodiálise dr. Monteiro leite (cHMl).
EMPrESa f cardoSo & cia lTda

Protocolo: 778508

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 72/2022
Valor r$ 61.040,00 (SESSENTa E UM Mil E QUarENTa rEaiS)
objeto: aquisição eventual de produtos para hemodiálise para atender a 
necessidade de 120 (centro e vinte) dias no Serviço de Terapia renal Subs-
titutiva (STrS) e no centro de Hemodiálise dr. Monteiro leite (cHMl).
data de assinatura: 28/03/2022
Vigência: início em 28/03/2022 e término em 26/03/2022.
dispensa de licitação n º 30/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orÇaMENTo: 2022
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.3020.1507.8288 E oU 10.302.1507.7684
NaTUrEZa da dESPESa: 339030
foNTE do rEcUrSo: 0349009750
oriGEM do rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado:
NoME: diáliSE coMÉrcio E iMPorTaÇÃo lTda
ENdErEÇo: rUa araPoNGa, Nº 579 – Galpão, quadra 02.
lauro de freitas - Bahia – cEP: 42.701-330
TElEfoNE: (71) 3024-2600 / 3024-2101
ordENador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 778967

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 23/FHcGV/2022
oBJETo a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para 
aquisição eventual de colchões piramidal tipo caixa de ovo, para atender 
a necessidade de 12 (doze) meses de todas as unidades clínicas assisten-
ciais, Unidade de Terapia intensiva adulto, centro cirúrgico, centro obs-
tétrico, Hemodinâmica e setores de Emergência cardiológica e Psiquiátrica 
da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor UNitÁrio VeNcedor

1. 

colchão de uso hospitalar piramidal tipo caixa de ovo - 
confeccionado em espuma de poliuretano com superfície 
em relevo piramidal levemente arredondada e anatômica, 
sistema de arejamento, densidade 33 e tamanho aproxi-

mado 190 x 88 x 07 cm.

2.000 caNcElado No JUlGaMENTo

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 23/fHcGV/2022:PrEGÃo fracaSSado
Belém/Pa, 30 de fevereiro de 2022.
dr. ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 778874

.

.

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 32/2022, 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: 778496
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sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 169, 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 decre-
to Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 
de 31/01/2022.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 
2.000,00 (dois Mil reais), para pagamento de despesas miúdas durante o 
mês de aBril/2022, que não podem subordinar-se ao processo normal de 
aplicação da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
coNcEdEr o prazo de 30 (TriNTa) dias para aplicação e mais 15 (QUiN-
ZE) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de 
prestação de contas, sendo que após esse período estará o servidor im-
pedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a 
tomada de contas especial.
NoME: PEdro PaUlo riBEiro BaSToS
carGo: aG. adMiNiSTraTiVo
MaTrÍcUla: 5146623/ 1
rG: 1371220
cPf: 259.411.782-04
333903096 – MaTErial dE coNSUMo…...................................r$ 2.000,00
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fPEHcGV

Protocolo: 778875
Portaria Nº 168, 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 decre-
to Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 
de 31/01/2022.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 
700,00 (Setecentos reais), para pagamento de despesas miúdas durante o 
mês de aBril/2022, que não podem subordinar-se ao processo normal de 
aplicação da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
coNcEdEr o prazo de 30 (TriNTa) dias para aplicação e mais 15 (QUiN-
ZE) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de 
prestação de contas, sendo que após esse período estará o servidor im-
pedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a 
tomada de contas especial.
NoME: SaloMÉ aParEcida PiNTo SoarES doS SaNToS
carGo: MÉdico
MaTrÍcUla: 54193804/1
rG: 2649766
cPf: 440.741.232-15
333903096 – MaTErial dE coNSUMo…......................................r$ 700,00
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fPEHcGV

Protocolo: 778873
Portaria Nº 167, 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 decre-
to Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 
de 31/01/2022.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 
1.500,00 (Um Mil e Quinhentos reais), para pagamento de despesas mi-
údas durante o mês de aBril/2022, que não podem subordinar-se ao 
processo normal de aplicação da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna.
coNcEdEr o prazo de 30 (TriNTa) dias para aplicação e mais 15 (QUiN-
ZE) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de 
prestação de contas, sendo que após esse período estará o servidor im-
pedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a 
tomada de contas especial.
NoME: dEloN NaSciMENTo dE alBUQUErQUE
carGo: aUX. adMiNiSTraTiVo
MaTrÍcUla: 57175248/1
rG: 2807844
cPf: 585.013.042-04
333903096 – MaTErial dE coNSUMo…........................................r$ 1.500,00
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fPEHcGV

Protocolo: 778865
Portaria Nº 166, 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 decre-
to Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 
de 31/01/2022.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 4.000,00 
(Quatro Mil reais), para pagamento de despesas miúdas durante o mês de 
aBril/2022, que não podem subordinar-se ao processo normal de aplicação 
da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.

coNcEdEr o prazo de 30 (TriNTa) dias para aplicação e mais 15 (QUiN-
ZE) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de 
prestação de contas, sendo que após esse período estará o servidor im-
pedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a 
tomada de contas especial.
NoME: ocYr carValHo PErEira
carGo: aGENTE adMiNiSTraTiVo
MaTrÍcUla: 5148138/1
rG: 4760417
cPf: 291.728.022-00
333903096 – MaTErial dE coNSUMo…...............................r$ 3.000,00
333903996–SErViÇo dE TErcEiroS–PESSoa JUrÍdica….............r$ 1.000,00
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fPEHcGV

Protocolo: 778863
Portaria Nº 163, 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 decre-
to Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 
de 31/01/2022.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 
1.500,00 (Um Mil e Quinhentos reais), para pagamento de despesas mi-
údas durante o mês de aBril/2022, que não podem subordinar-se ao 
processo normal de aplicação da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna.
coNcEdEr o prazo de 30 (TriNTa) dias para aplicação e mais 15 (QUiN-
ZE) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de 
prestação de contas, sendo que após esse período estará o servidor im-
pedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a 
tomada de contas especial.
NoME: KlEBEr alMEida da SilVa
carGo: cHEfE dE SErVico - GTi
MaTrÍcUla: 6403685/2
rG: 3183480
cPf: 670.484.712-04
333903096 – MaTErial dE coNSUMo…...................................r$ 1.500,00
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fPEHcGV

Protocolo: 778849
Portaria Nº 162, 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 decre-
to Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 
de 31/01/2022.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 
1.500,00 (Um Mil e Quinhentos reais), para pagamento de despesas mi-
údas durante o mês de aBril/2022, que não podem subordinar-se ao 
processo normal de aplicação da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna.
coNcEdEr o prazo de 30 (TriNTa) dias para aplicação e mais 15 (QUiN-
ZE) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de 
prestação de contas, sendo que após esse período estará o servidor im-
pedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a 
tomada de contas especial.
NoME: UrSUla Mara MorEira da SilVa araUJo
carGo: farMacÊUTico - SEfar
MaTrÍcUla: 55590267/1
rG: 2504752
cPf: 584.157.852-91
333903096 – MaTErial dE coNSUMo…...................................r$ 1.500,00
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fPEHcGV

Protocolo: 778844
Portaria Nº 164, 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 decre-
to Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 
de 31/01/2022.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 
1.600,00 (Um Mil e Seiscentos reais), para pagamento de despesas mi-
údas durante o mês de aBril/2022, que não podem subordinar-se ao 
processo normal de aplicação da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna.
coNcEdEr o prazo de 30 (TriNTa) dias para aplicação e mais 15 (QUiN-
ZE) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de 
prestação de contas, sendo que após esse período estará o servidor im-
pedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a 
tomada de contas especial.
NoME: dailToN PErEira TorrES
carGo: aUX. adMiNiSTraTiVo
MaTrÍcUla: 54191774/1
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rG: 2379573
cPf: 393.467.902-10
333903096 – MaTErial dE coNSUMo…...................................r$ 1.000,00
333903996 – SErViÇo dE TErcEiroS – PESSoa JUrÍdica…....................r$ 600,00
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fPEHcGV

Protocolo: 778852
Portaria Nº 165, 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 decre-
to Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 
de 31/01/2022.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 
700,00 (Setecentos reais), para pagamento de despesas miúdas durante o 
mês de aBril/2022, que não podem subordinar-se ao processo normal de 
aplicação da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
coNcEdEr o prazo de 30 (TriNTa) dias para aplicação e mais 15 (QUiN-
ZE) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de 
prestação de contas, sendo que após esse período estará o servidor im-
pedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a 
tomada de contas especial.
NoME: HElENa lUcia fErrEira PErES
carGo: adMiNiSTrador
MaTrÍcUla: 5520240/2
rG: 0300469
cPf: 218.843.902-34
333903096 – MaTErial dE coNSUMo…...........................................r$ 700,00
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fPEHcGV

Protocolo: 778857

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo Nº 777827 da ediÇÃo do 
doe Nº 34.911, do dia 29/03/2022 rEfErENTE ao aViSo dE liciTa-
cÃo Na ModalidadE PrEGÃo ElETrÔNico Nº 55/2022.

Protocolo: 778458
..

secretaria de estado
de traNsPortes

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de aUtoriZaÇÃo de Uso
Nº do terMo: 06/2022  Proc. Nº. 2021/550051

objeto: instalação de rede de fibra ótica subterrânea, num total de 148 
km, saindo do Município de Xínguara  seguindo pela Pa 279 margem direita 
,até o município de ourilândia do Norte – Pa, conforme descrito no relató-
rio Produzido pela dirTEc/SETraN, constante nos autos.
data de assinatura: 25/03/2022.
Prazo de Vigência: indeterminado
foro: comarca de Belém/Pa
dadoS da aUToriZada:
Nome: coÊlHo TEcNoloGia EirEli
cNPJ: 08.182.940/0001-50
cEP: 68537-000  - logradouro: rua Maracatiara, 52 - centro
cidade: canaã dos carajás  Uf: Pa
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 778557
aViso de LicitaÇÃo

Modalidade: concorrência
Número: n.º 002/2022.
oBJETo: Serviços de construção e Pavimentação da rodovia Pa-124, 
trecho: Perímetro urbano de Nova Esperança do Piriá / Vila Santa Margarida.
Entrega do Edital: av. almte. Barroso, 3639 - Edifício Sede da SETraN, 1º andar.
o Edital poderá ser lido, a partir do dia 14/04/2022, de segunda a sexta-
feira na sede da Secretaria de Estado de Transportes, av. almirante 
Barroso, nº 3639, Bairro: Souza – Belém-Pa, bem como, estará disponível 
no site da SETraN www.setran.pa.gov.br, no Menu Transparência Pública, 
licitações e licitações (detalhes).
caso o interessado opte em adquirir a via física do Edital (mídia digital), deverá 
comparecer à Secretaria da comissão Permanente de licitação para retirada.
responsável pelo certame: VicTor rocHa dE SoUZa.
local de abertura: Edifício Sede da SETraN, 2º andar no auditório da SETraN.
data de abertura: 16/05/2022.
Hora de abertura: 10h00min.
ordenador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira
Belém, 30 de março de 2022.

Protocolo: 779043

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

o diretor Presidente, da companhia de Portos e Hidrovias do es-
tado do Pará - cPH, no uso de suas atribuições legais e após a análise 
conjunta da Pregoeira e Equipe e o parecer da Gerência Jurídica, referente 
ao Processo nº 2022/212497 resolve:
HoMoloGar o resultado do processo licitatório referente ao Pregão Ele-
trônico nº 002/2022- cPH, que tem como objeto à contratação de empresa 
para a prestação de obras e serviços de engenharia para a Elaboração de 
Projeto Executivo civil e Naval para a construção do Terminal Hidroviário 
Turístico no Município de Mojú, o qual visa atender a companhia de Por-
tos e Hidrovias do Estado do Pará, autorizando a contratação e emissão 
de Nota de Empenho em favor da seguinte empresa: ocEaNorTE coNS-
TrUÇÕES lTda, inscrita no cNPJ/Mf-27.135.996/0001-07, com sede na 
Rua Municipalidade, Ed. Mirai Office, nº 985, Sala 1518, bairro Umari-
zal, cEP:66.050-350, município de Belém, estado do Pará, foi à vence-
dora do único item do certame, pelo valor global de pelo valor global de 
r$100.000,00 (cem mil reais).
registre-se. Publique-se. cumpra-se.
Belém/Pa, 30 de março de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente cPH

Protocolo: 778489

terMo de adJUdicaÇÃo
.

a Pregoeira da companhia de Portos e Hidrovias do estado do Pará - cPH, 
instituída pela Portaria nº 155/2021-GP de 09/11/2021, torna público o 
resultado do julgamento do PrEGÃo ElETrÔNico nº002/2022-cPH, re-
ferente à contratação de empresa para a prestação de obras e serviços 
de engenharia para a Elaboração de Projeto Executivo civil e Naval para a 
construção do Terminal Hidroviário Turístico no Município de Mojú, o qual 
visa atender a companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará, deri-
vado do processo nº 2022/212497, decide adJUdicar o seguinte resul-
tado: a empresa ocEaNorTE coNSTrUÇÕES lTda, inscrita no cNPJ/Mf-
27.135.996/0001-07, com sede na Rua Municipalidade, Ed. Mirai Office, 
nº 985, Sala 1518, bairro Umarizal, cEP:66.050-350, município de Belém, 
estado do Pará, foi à vencedora do único item do certame, pelo valor global 
de r$100.000,00 (cem mil reais), por ter apresentado a proposta mais 
vantajosa para a contratação. Para todos os efeitos legais.
Belém/Pa, 30 de março de 2022.
cleide cilene abud ferreira
Pregoeira da cPH
Portaria nº 155/2021 – GP 09/11/2021
Matrícula nº2052598

Protocolo: 778490

diÁria
.

Portaria Nº 058/2022-GP de 30 de MarÇo de 2022.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
artº. 19º do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de diária, referente ao deslocamento de Belém 
para Soure no dia 24/03/2022, a serviço da companhia de Portos e Hidro-
vias do Estado do Pará.

serVidor carGo MatrÍcULa cPF diÁria
Mayra Souza do Nascimento assessor 5904845 016.919.582-12 1/2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 30 de março de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 778482
..

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

Portaria
Portaria Nº 194/2022 – arcoN - Pa, de 30 MarÇo de 2022. o 
diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos do 
Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei nº 
6.099, de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei nº 
6.838, de 20 de fevereiro de 2006 e considerando o disposto no art. 74 da 
lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; considerando o processo eletrônico 
2022/304656 – arcoN-GTH; rESolVE: i – aUToriZar por necessidade 
de serviços, a mudança do período de gozo das férias do servidor carloS 
alEXaNdrE aBaTi, matricula nº 54188475/1, ocupante do cargo de 
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GErENTE dE GrUPo TÉcNico, concedida através da Portaria n° 011/2022 
arcoN-Pa, de 31/01/2022, publicada no doE n.º 34.852 de 02/02/2022. 
Programadas para 03/03/2022 a 01/04/2022, alterada para 25/04/2022 a 
24/05/2022. ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E 
coNTrolE dE SErViÇoS PÚBlicoS do ESTado do Pará, 30 dE MarÇo 
2022. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor Geral – arcoN-Pa

Protocolo: 778636
Portaria Nº 01, de 30 de MarÇo de 2022 - coMissÃo Gestora 

triPartite da Meia PassaGeM iNterMUNiciPaL do ParÁ.
diSPÕE SoBrE a daTa dE iNÍcio doS ProcEdiMENToS rElaTiVoS No crE-
dENciaMENTo doS ESTaBElEciMENToS dE ENSiNo E alUNoS Para o Pro-
cESSo dE EMiSSÃo dE carTEiraS ESTUdiaNTiS Para o EXErcÍcio dE 2022.
a coMiSSÃo GESTora da MEia PaSSaGEM iNTErMUNiciPal do Pará, 
o uso das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto Estadual, nº 
2.123/2010, e demais dispositivos legais aplicáveis.
coNSidEraNdo a necessidade de início da operacionalização do sistema 
de emissão de carteiras estudantis, para o exercício de 2022.
rESolVE:
art.1º Estabelecer o Período de 04 de abril a 05 de maio de 2022, para 
credenciamento dos estabelecimentos de ensino (conforme critérios da re-
solução nº 02/2010 desta comissão), junto à coMiSSÃo GESTora.
art. 2º Estabelecer o período de 04 de abril a 31 de maio de 2022, local 
sala 115, 1° andar do Terminal rodoviário de São Brás, Belém e o horário 
de atendimento de 09:00 às 15:00 para cadastro de novos alunos que 
requererem o direito a carteira estudantil no exercício 2022, que estejam 
devidamente matriculados nas instituições de ensino cadastradas na co-
MiSSÃo GESTora e situadas nos Municípios de Belém, ananindeua e Ma-
rituba. os alunos matriculados nos demais municípios do estado deverão 
entregar os documentos nas suas respectivas instituições.
art.3°- fica determinado, que não serão aceitas pela coMiSSÃo GESTora, 
as solicitações de carteiras de alunos da rEdE PÚBlica, que não estejam 
corretamente preenchidas com os dados do aluno, inclusive foto com fundo 
branco, dados da instituição de ensino, com endereço e declaração de que 
o aluno encontra-se regularmente matriculado e o curso respectivo, acom-
panhadas da documentação atualizadas exigida, para identificação do alu-
no, quais sejam: cópias da identidade; comprovante de Pessoa física (cPf); 
comprovante de endereço de residência, que somente será aceito (conta de 
água, luz e telefone), em nome do aluno ou de seus pais; contrato de locação; 
declaração de terceiros, com assinatura reconhecida em cartório em nome 
do proprietário ou responsável pelo imóvel; a ficha de cadastro deverá estar 
devidamente assinada pelo aluno e representante da instituição de ensino.
art. 4º fica determinado, que não serão aceitas pela coMiSSÃo GESTo-
ra, as solicitações de carteiras de alunos da rEdE PriVada com renda 
mensal superior a dois salários mínimos, que não estejam corretamente 
preenchidas com os dados do aluno, inclusive foto com fundo branco, da-
dos da instituição de ensino, com endereço e declaração de que o aluno 
encontra-se regulamente matriculado e o curso respectivo, acompanhadas 
da documentação atualizadas exigida para identificação do aluno, quais 
sejam, cópias da identidade, cPf, contracheque, extrato bancário (caso o 
recebimento do salário seja em conta), recibo de entrega da declaração de 
imposto de renda (iRPF) do aluno ou de seu responsável financeiro, com-
provante de endereço de residência somente será aceito (conta de água, 
luz e telefone) em nome do aluno ou de seus pais, contrato de locação, de-
claração de terceiros (com assinatura reconhecida em cartório em nome do 
proprietário ou responsável pelo imóvel, a ficha de cadastro deverá estar 
devidamente assinada pelo aluno e representante da instituição de ensino.
art. 5° - fica determinado, que o cadastramento das instituições de en-
sino Público e Privado serão realizados diretamente na comissão Gestora, 
sendo necessário agendamento prévio. §1º Modelo de formulário, requeri-
mento e os critérios da lei da Meia Passagem intermunicipal estarão dispo-
níveis no site www.arcon.pa.gov.br e na coMiSSÃo GESTora TriParTiTE, 
sala 115 do Terminal rodoviário de Belém.
art. 6º fica determinado que todas as instituições de ensino Público e 
Privado cadastradas na comissão Gestora deverão aTUaliZar SEU ca-
daSTro, sendo necessário agendamento prévio.
art. 7º - Será de inteira responsabilidade das instituições de ensino pú-
blico e privado, enviar a relação dos alunos devidamente matriculados em 
formato Excel.
Art. 8⁰- Será de inteira responsabilidade das Instituições de ensino dos mu-
nicípios do interior do Estado, com exceção de Belém, ananindeua e Maritu-
ba cadastradas, encaminhar os requerimentos dos estudantes devidamente 
preenchidos, com os documentos exigidos no art. 3º para formalização das 
solicitações, e posterior entrega das carteiras aos requerentes deferidos.
art. 9º- Estabelecer o Período de 04 de abril a 31 de maio de 2022 para 
recadastramento de alunos. Será de inteira responsabilidade das institui-
ções de ensino público e privado, enviar a relação dos alunos devidamente 
matriculados.
art. 10°- Prorrogar a validade das carteiras cuja validade expira em março 
do corrente ano, não havendo necessidade de apresentar declaração.
art. 11º- Prorrogar a validade das carteiras cuja validade expirou em ou-
tubro de 2021, sendo necessária a apresentação de declaração de vínculo 
com a instituição, para fazer jus ao benefício.
art. 12º-Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, Belém, 
30 de Março de 2022.
MoiSES fErrEira PiNHEiro - Membro representante da arcoN/Pa e 
Presidente; JUliaNNY SoUSa E SoUSa - Membro representante da UPES; 
lUiS aUGUSTo BarroS SilVa- Membro representante da UPES; iSraEl 
GoNÇalVES SaNTiaGo- Membro representante – SETiPEP; TaTiaNa dE 
fáTiMa crUZ fiGUEirEdo Membro representante – SETiPEP.

resoLUÇÃo N.º 01/2022 de 30 de MarÇo de 2022, coMissÂo 
Gestora triPartite da Meia PassaGeM estUdaNtiL 

iNterMUNiciPaL do estado do ParÁ.
diSPÕE SoBrE NoMEaÇÃo do PrESidENTE da coMiSSÃo GESTora 
TriParTiTE da MEia PaSSaGEM ESTUdaNTil iNTErMUNiciPal.
a coMiSSÃo GESTora TriParTiTE da MEia PaSSaGEM ESTUdaNTil iNTEr-
MUNiciPal do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo decreto Estadual nº 2.123/2010, e demais dispositivos legais aplicáveis;
CONSIDERANDO o disposto no § 1º do art. 2º da Lei nº 7.327 de 
13/11/2009, estabelece que o Presidente da comissão Gestora Tripartite 
da Meia Passagem intermunicipal, será eleito entre seus membros, obe-
decendo ao critério de rotatividade entre os segmentos representados; 
coNSidEraNdo a resolução nº 01 de 15 de março de 2010, que instituiu 
o regimento interno da comissão Gestora Tripartite da Meia Passagem 
Estudantil intermunicipal, aprovado pela unanimidade de seus membros;
coNSidEraNdo o disposto no artigo 3º, Parágrafo Único do regimento inter-
no da comissão que estabeleceu o critério de rodízio da Presidência da comis-
são, ficando no período de 2 (dois) anos todos os segmentos representados;
rESolVE: art. 1º - Nomear o Sr. iSraEl GoNlÇaVES SaNTiaGo, repre-
sentante da SETiPEP, para a presidência da comissão Gestora Tripartite 
da Meia-Passagem Estudantil intermunicipal do Pará, no período de 30 de 
março a 30 de novembro 2022. Belém, 30 de março de 2022.
MoiSÉS fErrEira PiNHEiro
representante da arcoN/Pa
lUiS aUGUSTo BarroS SilVa
representante da- UPES
JUliaNNY SoUSa E SoUSa
representante da- UPES
TaTiaNa dE fáTiMa crUZ fiGUEirEdo
representante do – SETiPEP
iSraEl GoNÇalVES SaNTiaGo
representante do – SETiPEP

Protocolo: 778774

oUtras MatÉrias
.

NotiFicaÇÃo
Pelo presente ato a arcoN-Pa, representada pelo seu diretor Geral, re-
solve notificar o operador RODOFLUVIAL BARCARENA LTDA-ME para que 
se manifeste no prazo de 15 dias a contar da data da publicação desta, 
sobre a comunicação de ouvidoria - Transporte Nº 005/2022, em virtude 
da existência de pendências junto a arcoN-Pa, para que a tramitação do 
Processo Nº To2022/0004-GTo cumpra o seu curso, sem que seja prejudi-
cado o direito ao contraditório e ampla defesa.
Belém (Pa), 11 de março de 2022.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
diretor Geral – arcoN-Pa

Protocolo: 778650
..

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 219/2022 - 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: 2 ½ (duas e meia). ordENador: rosivaldo 
Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 220/2022 - 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: antonia do Socorro aleixo Barbosa. carGo: diretora 
-dafa. MaTrÍcUla: 5945834/1 oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Santo an-
tonio do Tauá/Pa. oBJETiVo: realizar visita técnica sobre produção de 
mandioca e hortaliças e quintais produtivos; fomentar insumos como se-
mentes e basquetas agrícolas. apoio ao evento da feira da agricultura 
familiar. PErÍodo: 01 a 02/04/2022 Nº dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia). 
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 778799
Portaria de diÁrias Nº 221/2022 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:Evaldo carneiro das chagas carGo: Motorista MaTrÍcU-
la: 22314 oriGEM:Belém/Pa dESTiNo: Terra alta/Pa oBJETiVo: dar 
apoio serviço que será realizados na Estação de Piscicultura de Terra alta. 
PErÍodo: 31/03/2022 Nº dE diáriaS: ½ (meia) ordENador: rosivaldo 
Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 778818
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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 EXPEdidaS PElo ilMo.
Sr.PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS aUToS 
do ProcESSo do coNTraTo dE coNcESSÃo dE dirEiTo rEal dE USo 
(ccdrU) dE loTES aGrÍcolaS iNSErToS No ProJETo ESTadUal dE 
aSSENTaMENTo SUSTENTáVEl- PEaS BoM JESUS, localiZado No MU-
NicÍPio dE iPiXUNa do Pará, ao(S) iNTErESSadoS(S) aBaiXo:

Processo NoMe Área deNoMiNaÇÃo Portaria
2016/205677 daMiÃo BENEdiTo dE SoUZa 87ha33a57ca SiTio SÃo daMiÃo   721/2022

obs: esta portaria TorNa SEM EfEiTo a Portaria de aprovação de demar-
cação e Homologação de Processo de Projeto Estadual de assentamento. 
Portaria n° 425/2020 de 28 de julho de 2020 publicada no Diário Oficial n° 
34.295 de 29 de julho de 2020.

Processo NoMe Área deNoMiNaÇÃo Portaria

2016/214207 VicENTE Maria BriTo dE 
oliVEira 41ha14a67ca SiTio SÃo VicENTE  720/2022

obs: esta portaria TorNa SEM EfEiTo a Portaria de aprovação de demar-
cação e Homologação de Processo de Projeto Estadual de assentamento. 
Portaria n° 454/2020 de 28 julho de 2020 publicada no Diário Oficial n° 
34.295 de 29 de julho de 2020.
Belém (Pa), 30/03/2022
BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS – PrESidENTE

Protocolo: 778890

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 19/2022
ProcESSo N° 2021/1314886
Valor ToTal: r$ 823,00
ViGÊNcia: 30/03/2022 à 29/03/2023
claSSificaÇÃo do oBJETo: aquisição de material permanente e consu-
mo, para atendimento a diretoria de defesa e inspeção Vegetal – ddiV 
da adepará
JUSTificaTiVa: contratação pelo período de 12(doze) meses.
coNTraTada:a TrE3 aVENTaiS HoSPiTalarES lTda, cNPJ sob o nº 
41.388.986/0001-04
ordENador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 778765
coNtrato Nº 18/2022

ProcESSo N° 2021/1314886
Valor ToTal: r$ 823,00
ViGÊNcia: 30/03/2022 à 29/03/2023
claSSificaÇÃo do oBJETo: aquisição de material permanente e consu-
mo, para atendimento a diretoria de defesa e inspeção Vegetal – ddiV 
da adepará
JUSTificaTiVa: contratação pelo período de 12(doze) meses.
coNTraTada:ENTroPia MEdical iNdUSTria E coMErcio dE ProdU-
ToS MEdicoS lTda, cNPJ sob o nº 40.838.415/0001-53,
ordENador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 778762
coNtrato Nº 16/2022

ProcESSo N° 2021/1314886
Valor ToTal: r$ 4.100,00
ViGÊNcia: 30/03/2022 à 29/03/2023
claSSificaÇÃo do oBJETo: aquisição de material permanente e consu-
mo, para atendimento a diretoria de defesa e inspeção Vegetal – ddiV 
da adepará
JUSTificaTiVa: contratação pelo período de 12(doze) meses.
coNTraTada: Maria coNSUElo SoarES da MaTa, cNPJ sob o nº 
28.697.784/0001-78
ordENador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 778740

coNtrato Nº 17/2022
ProcESSo N° 2021/1314886
Valor ToTal: r$ 41.818,00
ViGÊNcia: 30/03/2022 à 29/03/2023
claSSificaÇÃo do oBJETo: aquisição de material permanente e consu-
mo, para atendimento a diretoria de defesa e inspeção Vegetal – ddiV 
da adepará
JUSTificaTiVa: contratação pelo período de 12(doze) meses.
coNTraTada: MM coMErcio aTacadiSTa dE arTiGoS dE PaPElaria E 
SErVicoS lTda,  cNPJ sob o nº 31.920.842/0001-95
ordENador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 778758
coNtrato Nº 15/2022

ProcESSo N° 2021/1314886
Valor ToTal: r$ 1.490,00
ViGÊNcia: 30/03/2022 à 29/03/2023
claSSificaÇÃo do oBJETo: aquisição de material permanente e consu-
mo, para atendimento a diretoria de defesa e inspeção Vegetal – ddiV 
da adepará
JUSTificaTiVa: contratação pelo período de 12(doze) meses.
coNTraTada: caSE coMErcio E adMiNiSTraÇÃo dE SErViÇoS EirE-
li, cNPJ sob o nº 04.673.210/0001-00
ordENador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 778732

.

.

diÁria
.

Portaria: 1470/2022 objetivo: realizar ações de educação sanitária, 
quanto aos seguintes programas de defesa vegetal: GTV de açaí; PNEMc; 
Uso correto de agrotóxicos.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: TErra alTa/Pa destino: cUrUÇá, iNHaNGaPi, MaraPaNiM, SÃo 
JoÃo da PoNTa/Pa Servidor: 54187029/ clEcio lEaNdro GoMES dE 
MENdoNca (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 28/03/2022 a 
01/04/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 778796
Portaria: 1471/2022 Objetivo: Qualificar os profissionais com conhe-
cimentos e procedimentos quanto às principais doenças de importância 
econômico-sanitárias e de notificação obrigatória , orientação sobre as 
ações e diretrizes dos diversos programas sanitários e setores técnicos da 
defesa animal estabelecidos pelo MaPa.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: aBaETETUBa/Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 
08400661/ alTiNo diaS da coSTa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUá-
ria) / 4,5 diáriaS / 14/03/2022 a 18/03/2022.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 778802
Portaria: 1469/2022 objetivo: Participar de reunião para alinhamento das 
metas técnicas relacionadas aos programas sanitários da adEPará.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ViSEU/Pa destino: cacHo-
Eira do Piriá/Pa Servidor: 57222907/ JoSÉ cÉSar daS cHaGaS MoN-
TEiro (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 22/03/2022 a 
23/03/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 778784
Portaria: 1468/2022 objetivo: realizar a supervisões pelo gerente re-
gional referente a MarÇo de 2022 no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTarÉM/Pa destino: SaNTarÉM/Pa 
Servidor: 5953639/ dENiS GUilHErME SilVa SaldaNHa (GErENTE rE-
GioNal) / 2,5 diáriaS / 28/03/2022 a 30/03/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 778778
Portaria: 1473/2022 objetivo: realizar o levantamento e detecção da mos-
ca-da-carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caME-
Tá/Pa destino: liMoEiro do aJUrU/Pa Servidor: 54189688/ PaUlo roBEr-
To NUNES dE aViZ (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária / 14/02/2022 a 
15/02/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 778828
Portaria: 1472/2022 objetivo: apoio e orientação técnica do SiaPEc-3, 
padronização e organização documental do arquivo da UlSa chaves.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: afUá/Pa destino: 
cHaVES/Pa Servidor: 5906564/ EdiNaldo MaciEl MElo (aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 21/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 778823
Portaria: 1474/2022 objetivo: realizar vistoria em empreendimentos 
de 03 casas de farinha e 02 produções de polpas.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: caMETá/Pa destino: BaiÃo, MocaJUBa/
Pa Servidor: 54189688/ PaUlo roBErTo NUNES dE aViZ (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 3,5 diáriaS / 08/02/2022 a 11/02/2022.ordenador: Ja-
Mir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 778845
Portaria: 1475/2022 objetivo: realizar Sindicância de acordo com a 
portaria 0287/2022, de 09/02/2022.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BElÉM/Pa destino: iTaiTUBa, SaNTarÉM/Pa Servidor: 
5861870/ MaUro aUGUSTo fadUl NEVES (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 
5,5 diáriaS / 21/02/2022 a 26/02/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 778853
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EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0167/2022– 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, a Técnica em agro-
pecuária – GraciValda do Socorro NUNES MacHado, servidora da 
Prefeitura Municipal de cametá colocada 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

Portaria Nº 0168/2022– 29.03.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
adotar as seguintes Medidas administrativas em relação ao Extensionista 
rural ii – WilliaN JEffErSoN GoNÇalVES - Matrícula nº 5534070/2, a 
contar de 01.04.2022:
i – r E V o G a r, os efeitos da Portaria de nº 022/2022, que colocou à 
disposição da Prefeitura Municipal de itupiranga.
ii –c o l o c a r, à disposição da Prefeitura Municipal de itupiranga, 
conforme Termo de cooperação Técnica nº 003/2022, com Ônus para a 
EMaTEr - Pará, a contar de 01.04.2022 a 31.12.2022.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - PrESidENTE

Portaria Nº 0169/2022– 29.03.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 04/04/2022 a 03/05/2022, a auxiliar de 
administração – roSirES da SilVa cardoSo - Matrícula nº 5036216/1, 
para responder pela Chefia da Coordenadoria de Adm. e Desenvolvimento 
de recursos Humanos/codES, em virtude da titular encontrar-se em gozo 
de férias.(PaE: 2022/330321).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - PrESidENTE

Protocolo: 778552
Portaria Nº 0158/2022– 24.03.2022

o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas,
coNSidEraNdo a Política Editorial da EMaTEr-Pará, foi instituída sob a 
PorTaria Nº 047/20210 de 28 de dezembro de 2010, e rege as normativas 
estabelecidas para as publicações oficiais da empresa. Neste sentido foi 
estabelecido um conselho Editorial com a responsabilidade de elaborar, 
executar e divulgar esta Política, sob a coordenação da diretoria Técnica.
coNSidEraNdo que o conselho Editorial é constituído por 8 membros 
titulares e 6 membros suplentes, a saber: Presidente(representante da 
diTEc); Secretário Executivo(representante da coordenadoria Técnica) e 
02 membros (titular e suplente) do Núcleo de apoio Técnico (NUT), Núcleo 
de Metodologia e comunicação(NMc), Núcleo de documentação e informa-
ção(Ndi); assessoria de comunicação(aScoM),coordenadoria de opera-
ções(coPEr) e coordenadoria de Planejamento(cPlaN).
r E S o l V E:
i – T o r N a r S E M E f E i T o, a Portaria de nº 0066/2022, datada de 
16/02/2022.
ii - N o M E a r, os empregados abaixo relacionados para compor o con-
selho Editorial para o biênio 2021 a 2023, renovada em 2/3 conforme 
explícito no regimento interno:(PaE:2021/1111675).
• RAIMUNDO NONATO DA SILVEIRa riBEiro – diTEc-Presidente
• IRACIARA FERREIRA REIS – COTEC-Secretária
• KLEBER FARIAS PEROTES -NUT- Membro Titular
• VLADYENE MONTEIRO NUNES DA COSTA – NUT-Membro Suplente
• CRISTIANE FONSECA COSTA CORREA – NMC-Membro Titular
• IVANETE FERREIRA ALVES LOPES-NMC-Membro Suplente
• JOSÉ ANDRÉ DE SOUSA-NDI- Membro Titular
• ROSA HELENA CAMPOS DE MELO-NDI- Membro Suplente
• DINILDE RIBEIRO SERRÃO - CPLAN- Membro Suplente
• GISELLE LUCIANA DE MATOS CASTRO SABINO-NEA-Membro Titular
• JOSÉ SINVAL DE VILHENA PAIVA - COPER-Membro Titular
• WILDES LUIZ DOS SANTOS BRITo - coPEr-Membro Suplente
• GLENDA MARIA BRAGA ABUD DE MATTOS-ASCOM-Membro Titular
• SHIRLEY CRISTINA SOARES MESQUITA- ASCOM-Membro Suplente
 roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - PrESidENTE

Protocolo: 778759

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo Portaria de sUPriMeNto 
de FUNdo Nº 043/2022

PUBlicaÇÃo No doE Nº 34.913, dE 30/03/2022
ProTocolo dE PUBlicaÇÃo Nº 778161
oNde se LÊ: : fonte: 0101
Leia-se: leia-se fonte: 0261

Protocolo: 778808

errata de PUBLicaÇÃo Portaria de sUPriMeNto 
de FUNdo Nº 041/2022

PUBlicaÇÃo No doE Nº 34.913, dE 30/03/2022
ProTocolo dE PUBlicaÇÃ Nº 778277
oNde se LÊ: : fonte: 0101
Leia-se: leia-se fonte: 0261

Protocolo: 778806

.

.

coNtrato
.

coNtrato: Nº: 006/2022
data de assinatura: 21/03/2022
Vigência: 21/03/2022 a 20/03/2023.
objeto: constitui objeto do presente contrato a contratação de Empresa 
Especializada no fornecimento de materiais de consumo (EPiS), para aten-
der as necessidades da EMaTEr/Pa, nos Escritórios cENTral, rEGioNaiS 
E locaiS,
dotação orçamento:
ProGraMa: 1491 - aGricUlTUra, PEcUária, PESca E aQUicUlTUra
P.i./aÇÃo: 2070008711-c –PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aTEr
foNTE: 0301 - TESoUro do ESTado
ElEM.dESP: 339030 – MaTErial dE coNSUMo
Valor ToTal dE – r$ 77.496,57 (Setenta e sete mil, quatrocentos e no-
venta e seis reais e cinquenta e sete centavos).
contratada: MYo2 SolUÇÕES EM SaÚdE iNdÚSTrial EirEli
Endereço: rodovia Mário covas, nº 119, Bairro: coqueiro, ananindeua-Pa-
rá, cEP: 67.113-330
ordenador: rosival Possidônio do Nascimento/Presidente da EMaTEr/Pa.

Protocolo: 778547

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
Partes: eMater-ParÁ e iNstitUto cHico MeNdes de coNse-
VaÇÃoda BiodVersidade - icMBio
oBJETo: o presente Termo de cooperação é a implementação de ações de 
assistência Técnica e Extensão rural nas Unidades de conservação vincu-
ladas à Gerência regional do icMBio Norte Gri – localizadas em municípios 
do Estado do Pará, visando a consecução de finalidade de interesse público 
e recíproco, conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho.
ViGÊNcia: 28/03/2022 à 27/03/2026
foro: foro da comarca de Marituba - Pa
daTa da aSSiNaTUra: 28/03/2022
aSSiNaTUraS:
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo
Presidente da EMaTEr-Pa
fáBio MENEZES dE carValHo
Gerente do instituto chico Mendes de conservação ambiental - icMBio

Protocolo: 778520
terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica

Partes: eMater-ParÁ e associaÇÃo coMUNitÁria da GLeBa 
cUrUMUcUri - acoGLec
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 JUrUTi em especial as comunudades que 
fazem parte da associação comunitária da Gleba curumucuri - acoGlEc. 
a EMaTEr-Pará desenvolverá a ação observada às politicas e diretrizes 
dos Governos federal, Estadual e Municipal de comum acordo e participa-
ção da acoGlEc, visando à melhoria das condições econômicas, ambien-
tais e sociais de sua população rural.
ViGÊNcia: 24/03/2022 a 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
iSaiaS rodriGUES ViTor
diretor Presidente acoGlEc

Protocolo: 778735

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 010/2022.BENEficiário 
fláVio liMa Eloi/ MaTrÍcUla: 54187335/fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa 
rUral i /MUNicÍPio:oUrilÂNdia do NorTE-l/ oBJETiVo: cUSTEar 
dESPESaS rElaTiVaS aS aTiVidadES dE aTEr coNforME ProaTEr 
2022 do EScriTÓrio local dE oUrilÂNdia do NorTE / ProG:1491/ 
ProJ. aTiV.: 8711/foNTE: 0101/ ElEMENTo dEdESPESa: 3390-30 = r$ 
1.000,00/3390-39 = r$ 400,00 /ToTal r$ 1.400,00/PraZo Para aPli-
caÇÃo: 60 diaS/ coMProVaÇÃo: 15 diaS/ ordENador dE dESPESaS: 
lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 778563
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 009/2022.BENEficiário 
darllaN PHiliPPE PaliToT fErNaNdES / MaTrÍcUla: 57173878/fUN-
ÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral i /MUNicÍPio:coNcEiÇÃo do araGUaia
-l/ oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS rElaTiVaS aS aTiVidadES dE aTEr 
coNforME ProaTEr 2022 do EScriTÓrio local dE coNcEiÇÃo do 
araGUaia/ ProG:1491/ ProJ. aTiV.: 8711/foNTE: 0101/ ElEMENTo 
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dEdESPESa: 3390-30 = r$ 1.000,00/3390-39 = r$ 500,00 /ToTal r$ 
1.500,00/PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 diaS/ coMProVaÇÃo: 15 diaS/ 
ordENador dE dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 778561
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 011/2022.BENEficiário 
fraNciSco lUcio doS SaNToS/ MaTrÍcUla: 57224316/fUNÇÃo: EX-
TENSioNiSTa rUral i /MUNicÍPio: SaNTa Maria daS BarrEiraS -l/ 
oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS rElaTiVaS aS aTiVidadES dE aTEr 
coNforME ProaTEr 2022 do EScriTÓrio local dE SaNTa Maria daS 
BarrEiraS/ ProG:1491/ ProJ. aTiV.: 8711/foNTE: 0101/ ElEMENTo 
dEdESPESa: 3390-30 = r$ 1.100,00/3390-39 = r$ 400,00 /ToTal r$ 
1.500,00/PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 diaS/ coMProVaÇÃo: 15 diaS/ 
ordENador dE dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 778566
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 012/2022.BENEficiário 
iSac PoNcE raYa/ MaTrÍcUla: 57175465/fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa 
rUral i /MUNicÍPio: SaNTaNa do araGUaia -l/ oBJETiVo: cUSTEar 
dESPESaS rElaTiVaS aS aTiVidadES dE aTEr coNforME ProaTEr 
2022 do EScriTÓrio local dE SaNTaNa do araGUaia/ ProG:1491/ 
ProJ. aTiV.: 8711/foNTE: 0101/ ElEMENTo dEdESPESa: 3390-30 = r$ 
1.400,00/3390-39 = r$ 200,00 /ToTal r$ 1.600,00/PraZo Para aPli-
caÇÃo: 60 diaS/ coMProVaÇÃo: 15 diaS/ ordENador dE dESPESaS: 
lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 778568
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 013/2022.BENEficiário Má-
rio GoMES da SilVa/ MaTrÍcUla: 54196329/fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa 
rUral ii /MUNicÍPio:SÃo fEliX do XiNGU-l/ oBJETiVo: cUSTEar dES-
PESaS rElaTiVaS aS aTiVidadES dE aTEr coNforME ProaTEr 2022 
do EScriTÓrio local SÃo fEliX do XiNGU/ ProG:1491/ ProJ. aTiV.: 
8711/foNTE: 0101/ ElEMENTo dEdESPESa: 3390-30 = r$ 1.000,00/ 
3390-39 = r$ 1.000,00 /ToTal r$ 2.000,00/PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 
diaS/ coMProVaÇÃo: 15 diaS/ ordENador dE dESPESaS: lEaNdro 
SaNToS SilVa

Protocolo: 778571
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 015/2022.BENEficiário 
iSMaEl PErEira BaSToS/ MaTrÍcUla: 52351543/fUNÇÃo: EXTENSio-
NiSTa rUral ii /MUNicÍPio: cUMarU do NorTE -l/ oBJETiVo: cUS-
TEar dESPESaS rElaTiVaS aS aTiVidadES dE aTEr coNforME Pro-
aTEr 2022 do EScriTÓrio local cUMarU do NorTE / ProG:1491/ 
ProJ. aTiV.: 8711/foNTE: 0101/ ElEMENTo dEdESPESa: 3390-30 = r$ 
1.100,00/ 3390-39 = r$ 700,00 /ToTal r$ 1.800,00/PraZo Para aPli-
caÇÃo: 60 diaS/ coMProVaÇÃo: 15 diaS/ ordENador dE dESPESaS: 
lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 778807
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 014/2022.BENEficiário PaU-
lo HENriQUE doS SaNToS / MaTrÍcUla: 57214559/fUNÇÃo: EXTENSio-
NiSTa rUral ii /MUNicÍPio: BaNNacH -l/ oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS 
rElaTiVaS aS aTiVidadES dE aTEr coNforME ProaTEr 2022 do EScri-
TÓrio local BaNNacH / ProG:1491/ ProJ. aTiV.: 8711/foNTE: 0101/ 
ElEMENTo dEdESPESa: 3390-30 = r$ 1.200,00/ 3390-39 = r$ 600,00 /
ToTal r$ 1.800,00/PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 diaS/ coMProVaÇÃo: 15 
diaS/ ordENador dE dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 778805
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 016/2022.BENEficiário ViTÓ-
ria NEUMa araUJo rodriGUES/ MaTrÍcUla: 54186807/2/fUNÇÃo: EX-
TENSioNiSTa rUral i /MUNicÍPio: rio Maria -l/ oBJETiVo: cUSTEar 
dESPESaS rElaTiVaS aS aTiVidadES dE aTEr coNforME ProaTEr 2022 
do EScriTÓrio local dE rio Maria / ProG:1491/ ProJ. aTiV.: 8711/
foNTE: 0101/ ElEMENTo dEdESPESa: 3390-30 = r$ 800,00/3390-39 = r$ 
700,00 /ToTal r$ 1.500,00/PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 diaS/ coMProVa-
ÇÃo: 15 diaS/ ordENador dE dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 778809
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 017/2022.BENEficiário 
QUÉSEdE TEiXEira TElES / MaTrÍcUla: 5870950/3/fUNÇÃo: EXTEN-
SioNiSTa rUral ii /MUNicÍPio: TUcUMa -l/ oBJETiVo: cUSTEar dES-
PESaS rElaTiVaS aS aTiVidadES dE aTEr coNforME ProaTEr 2022 
do EScriTÓrio local TUcUMa/ ProG:1491/ ProJ. aTiV.: 8711/foN-
TE: 0101/ ElEMENTo dEdESPESa: 3390-30 = r$ 900,00/ 3390-39 = r$ 
700,00 /ToTal r$ 1.600,00/PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 diaS/ coMPro-
VaÇÃo: 15 diaS/ ordENador dE dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 778812
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 018/2022.BENEficiário ariS-
TidES lUiZ dE PaiVa liMa/ MaTrÍcUla: 54196331/1/fUNÇÃo: EXTENSio-
NiSTa rUral ii /MUNicÍPio: XiNGUara-l/ oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS 
rElaTiVaS aS aTiVidadES dE aTEr coNforME ProaTEr 2022 do EScri-
TÓrio local XiNGUara/ ProG:1491/ ProJ. aTiV.: 8711/foNTE: 0101/ 
ElEMENTo dEdESPESa: 3390-30 = r$1.200,00/ 3390-39 = r$ 600,00 /
ToTal r$ 1.800,00/PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 diaS/ coMProVaÇÃo: 15 
diaS/ ordENador dE dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 778820

oUtras MatÉrias
.

coNtrato de cessÃo Por coModato de area destacada No 
ParQUe de eXPosiÇÕes Pedro coeLHo da Mota s/Nº -2021

Partes: coModaNte: siNdicato rUraL de castaNHaL X co-
ModatÁria: eMater-ParÁ
oBJETo: o coModaNTE dá em coModaTo, parte do referido imóvel, lo-
calizado na Br 316, Km 65, castanhal – Pará, no Parque de Exposição 
Pedro coelho da Mota, com uma área de 7.523,486 m², que destina-se 
para a construção e utilização do ESPaÇo ModElo rUral, projeto este de 
parceria entre o coModaNTE E o coModaTário.

ViGÊNcia: 20 (Vinte) anos, a partir da data da assinatura.
foro: Justiça Estadual de castanhal-Pa, para dirimir dúvidas relativas a 
este  contrato ou para exigir o seu cumprimento.
daTa da aSSiNaTUra: 15/12/2021
coModaNTE: fraNciSco GoMES da SilVa/PrESidENTE do SiNdicaTo 
rUral dE caSTaNHal/Pa.
coModaTário: roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo/PrESidENTE 
da EMaTEr/Pa

Protocolo: 778610

.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 4
coNtrato: 003/2018

data da assinatura: 23/03/2022
Vigência: 24/03/2022 a 23/03/2023
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da 
vigência do contrato.
orçamento: Unidade orçamentária: 58201.
fonte do recurso: 0261000000.
ProGraMa: 1297 – Manutenção da Gestão.
PTrES: 588338 - oPEracioNaliZaÇÃo daS aÇÕES adMiNiSTraTiVaS.
NaTUrEZa da dESPESa: 33.91.39.00 - outros Serv. Terc. PJ-oP. intraorçamentária.
SUB-ELEMENTO: 33.91.39.63 – Serviços Gráficos de Impressão e Divulgação.
Valor: r$ 62.400,00.
contratado: iMPrENSa oficial do ESTado.
Endereço: Tv. chaco, 2271, Marco, Belém/Pa.
Ordenadora: José Antonio Scaff Filho.
diretora Presidente – cEaSa/Pa

Protocolo: 778787

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

coNtrato: 6/2022
disPeNsa de LicitaÇÃo: 6/2022

Processo 2022/66132
objeto: fornecimento de água mineral.
fundamento legal: lei N° 13.303/2016, e de maneira complementar a lei 
Nº 8.666/93.
Valor Total: r$ 11.647,00
data da assinatura: 23/03/2022
Vigência: 23/03/2022 a 22/03/2023
orçamento
Unidade orçamentária: 58201
fonte do recurso: 0261
Programa: 1297 - Manutenção de Gestão
PTrES: 588338 – operacionalização das ações administrativas
Natureza da despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo
SUB-ElEMENTo: 33.90.30.07 – GENEroS dE aliMENTacao
contratado: Nr PErEira coMÉrcio dE áGUa
cNPJ: 37.170.992/0001-05
Endereço: rua do Posto n° 27
cEP: 67.110-47– Jamilândia – Bonito-Pa
ordenador: JoSÉ aNToNio Scaff filHo
diretor Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 778789

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 562, de 30 de MarÇo de 2022
cria a comissão Gestora da agenda ambiental na administração Pública da 
Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade do Pará (comis-
são Gestora a3P-SEMaS/Pa).
o SEcrETário dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE 
do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o art. 138, no inciso ii, 
da constituição do Estado do Pará e, tendo em vista a Portaria MMa nº 
326, de 23 de julho de 2020, e considerando o Termo de adesão ao Pro-
grama agenda ambiental na administração Pública -a3P celebrado entre a 
Secretaria de Estado de Meio ambiente e o Ministério do Meio ambiente, 
publicado no Diário Oficial da União de 27/02/2022, conforme informações 
constantes no Processo administrativo Eletrônico nº 2021/1207317,
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rESolVE:
art. 1º fica criada a comissão Gestora da agenda ambiental na adminis-
tração Pública da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de do Pará (comissão Gestora da a3P-SEMaS/Pa).
Parágrafo único. a comissão Gestora da a3P-SEMaS/Pa tem por objetivo 
coordenar a implantação e a realização de atividades do Programa de ges-
tão socioambiental a ser instituído na Secretaria.
art.2º a comissão Gestora da a3P – SEMaS/Pa será composta pelas unida-
des administrativas da SEMaS, representadas pelos seguintes servidores:
i- dirEToria dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa E fiNaNcEira - dGaf
a) Brenda Melise Morbach Paredes Hachem, matrícula nº 4721227/2;
b) Gleissy Jesus castro, matrícula nº 57176457/3;
c) Maria de Belém Soares ribeiro da Silva, matrícula nº 5963911/1;
d) lília Maria Santana dos Santos, matrícula nº 5077109/2;
e) anderson cardoso leal, matrícula nº 5946269/1;
f) fabricio darley Paixão fernandes, matrícula nº 97571284/2; e
g) Késsia de fátima cunha Pantoja, matrícula nº 5961402/1.
ii- dirEToria dE licENciaMENTo aMBiENTal - dla
a) romulo Henrique alvorada ferreira, matrícula nº 5911161/4.
iii- NÚclEo dE ESTUdoS lEGiSlaTiVoS – NEl
a)andressa dourado rodrigues Solano de carvalho, matrícula nº 5914607/2.
iV- dirEToria dE ordENaMENTo, EdUcaÇÃo E da dEScENTraliZaÇÃo 
da GESTÃo aMBiENTal – diorEd
a) luciano louzada do couto, matrícula nº 5961613/1.
V- dirEToria dE METEoroloGia, HidroloGia E MUdaNÇaS cliMáTicaS 
BioEcoNoMia, MUdaNÇaS cliMáTicaS E SErViÇoS aMBiENTaiS – diMUc
a) camilla Penna de Miranda figueiredo, matrícula nº 5904235/3.
Vi- coNSUlToria JUrÍdica- coNJUr
a) alex Palheta Nunes, matrícula nº 97571456/2.
Vii- dirEToria dE NÚclEoS rEGioNaiS – diNUrE
a) Elisama cancio Moreira, matrícula nº 5922809/2.
art.3º São atribuições da comissão Gestora da a3P – SEMaS/Pa:
i – realizar o diagnóstico ambiental da instituição;
ii – elaborar o Programa de gestão socioambiental da SEMaS/Pa;
iii – elaborar o Plano de sensibilização dos servidores para implantação da a3P;
iV – avaliar e monitorar periodicamente a implantação do Programa a3P 
na SEMaS/Pa;
V - efetuar o registro das informações no Sistema de responsabilidade 
Socioambiental (rESSoa);
Vi - propor a edição ou revisão de normas e instrumentos técnicos para as 
ações e soluções relativas à implementação da a3P;
Vii – propor pautas para reuniões; e
Viii – promover a publicização das ações de implementação da a3P aos 
servidores, estagiários e terceirizados.
§1º O Programa de gestão socioambiental deve estabelecer objetivos e metas 
a serem alcançados por todas as unidades administrativas da SEMaS/Pa.
§2º O sistema RESSOA é um sistema de monitoramento online disponi-
bilizado pelo Ministério do Meio ambiente para os órgãos que aderem ao 
Programa a3P.
art.4º a coordenação Geral da comissão Gestora da a3P – SEMaS/Pa será 
exercida pela servidora Brenda Melise Morbach Paredes Hachem, matrícula 
nº 4721227/2, a quem compete:
i – coordenar as atividades da comissão Gestora para cumprimento de 
suas atribuições;
ii – elaborar a pauta das reuniões, conforme deliberação da comissão Gestora;
iii – convocar e presidir as reuniões da comissão Gestora;
iV – solicitar a designação ou destituição de membro da comissão Gestora;
V – registrar a frequência dos membros nas reuniões;
Vi – elaborar relatório sintetizado de cada reunião;
Vii – elaborar relatório anual das ações desenvolvidas pela comissão Ges-
tora, com a anuência dos membros; e
Viii - praticar os demais atos necessários ao cumprimento das atribuições 
da comissão Gestora.
§1º As reuniões deverão ocorrer, no mínimo, 1(uma) vez por mês e pode-
rão ser realizadas por videoconferência.
§2º As reuniões serão convocadas por meio do correio eletrônico institu-
cional, com no mínimo 5(cinco) dias de antecedência, devendo constar a 
pauta e demais informações necessárias aos participantes.
§3º Poderão ser convidados a participar das reuniões, representantes de 
órgãos e entidades públicas e privadas, bem como profissionais e espe-
cialistas ligados ao tema, que possam contribuir para a implementação da 
a3P na Secretaria.
§4º Os relatórios sintetizados serão enviados, no prazo máximo de 15 
(quinze) dias úteis, aos membros da comissão Gestora, para, querendo, 
proporem, em igual prazo, a complementação das informações, as quais 
serão avaliadas pela coordenadora Geral da comissão e poderão compor o 
relatório anual de que trata o inciso Vi.
art.5º o membro da comissão Gestora cuja frequência seja inferior a 50% 
(cinquenta por cento) do total de reuniões no semestre, poderá ser substituído 
por outro servidor da mesma unidade administrativa que tiver representado.
Parágrafo único. A ausência nas reuniões poderá ser justificada à Coor-
denação Geral da comissão Gestora da a3P – SEMaS/Pa, que avaliará a 
necessidade de substituição do servidor.
art.7º a comunicação entre seus membros da comissão ocorrerão, prefe-
rencialmente, por meio do correio eletrônico institucional.
art.8º as atividades exercidas pelos membros da comissão Gestora da a3P 
– SEMaS/Pa serão consideradas como exercício efetivo de suas funções 
institucionais, de caráter relevante, não remunerada.
art.9º a Secretaria de Gestão administrativa e Tecnologia (SaGaT) dará 
o apoio administrativo necessário ao desenvolvimento das atividades da 
comissão Gestora da a3P – SEMaS/Pa.

art.10. É dever de todo servidor, estagiário e terceirizado da SEMaS/Pa, 
no exercício de suas funções, colaborar com a execução das atividades da 
comissão Gestora.
art.11. os casos omissos na aplicação desta Portaria serão decididos pelo 
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade.
art.12. fica revogada a Portaria SEMaS nº 1.303, de 18 de setembro de 2015.
art.13. a vigência desta Portaria terminará com a expiração do prazo de 
5(cinco) anos do Termo de adesão ao Programa agenda ambiental na ad-
ministração Pública -A3P, firmado entre a SEMAS/PA e o Ministério de Meio 
ambiente.
art.14. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 30 de março de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 778777

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 00551/2022 - GaB/seMas
o diretor de Gestão administrativa e financeira, em exercício no uso das 
atribuições que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria Nº 00223, 
de 15 de fevereiro de 2022 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.872, de 
22 de fevereiro de 2022.
considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE n° 
2022/66439 - SEMaS/Pa
rESolVE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 016/2022- SE-
MaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE 
E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa J V ParTiciPaÇÕES E 
iMÓVEiS S/S lTda, os servidores: HiGo coSTa doS SaNToS, matrícu-
la nº 5945962/2 como fiscal Titular, THIEGO GEORGE DA CUNHA NACIF, 
matrícula nº 57174061/2 como fiscal suplente e ANDERSON VALENTE DE 
FREITAS matrícula 5913364/3 como fiscal suplente, a contar da data da 
assinatura do contrato em 17 de março de 2022.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 29 de março de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lEoPErcio BarBoSa fÔro
diretor de Gestão administrativa e financeira, em exercício

Protocolo: 778469

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 0550/2022 - GaB/seMas 29 de MarÇo de 2022.
objetivo: reunir com o diretor do Parque ambiental, para tratar da refor-
ma da cobertura do prédio de Paragominas.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Paragominas/Pa
Período: 30/03 a 31/03/2022 – 01 e ½ diária.
Servidor:
- 5945962/2 - HiGo coSTa doS SaNToS – (assessor)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administrativa 
e financeira, em exercício / PorTaria Nº 00223 de 15 de fevereiro de 2022, 
publicada no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 778451
Portaria Nº 0469/2022 - GaB/seMas 21 de MarÇo de 2022.
objetivo: Participar de ações de inspeção Naval “operação ágata”, integra-
da com órgãos de Segurança pública do Estado do Pará e agências Gover-
namentais, no combate a ilícitos ambientais”
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém
destino: Marajó
Período: 20/03 à 30/03/2022 – 10 e ½ diária.
Servidores:
- 57214826/1 – iVaN ModESTo MorEira JUNior – (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5954893/1 - BrUNNo doS SaNToS fErNaNdES - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administrativa 
e financeira, em exercício / PorTaria Nº 00223 de 15 de fevereiro de 2022, 
publicadas no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 774131
Portaria Nº 0499/2022 - GaB/seMas 23 de MarÇo de 2022.
objetivo:realizar vistoria prévia em PMfS/Poa i, localizado nos municípios 
citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino:Juruti/Pa(com acesso por Santarém)
Período:04/04 á 08/04/2022– 04 e ½ diárias.
Servidores:
-57174821/2 - carloS VicTor PErEira lEiTÃo - (Engenheiro florestal)
-5954888/1 - PaUla fraNcYNETH N. SilVa dE MoraES- (Engenheiro 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: 775644
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Portaria Nº0514 – 2022 - GaB/seMas 24 de MarÇo de 2022
objetivo: Participar do Workshop do Plano Estadual amazônia agora- PEaa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Breves/Pa
destino: Belém/Pa
Período:10/04 a 14/04/2022 - 04 e ½ diárias.
colaborador eventual:
- JoSÉ iVaNildo GaMa BrilHaNTE - (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: 776265
Portaria Nº 0529/2022 - GaB/seMas 28 de MarÇo de 2022.
objetivo: realizar vistoria técnica ambiental em área, localizada no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Barcarena/Pa
Período: 05/04 a 06/04/2022 – 01 e ½ diárias.
Servidores:
- 5903373/5 - EdENilcE oliVEira dE oliVEira - (Téc. em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5955032/1 - roBErTa dE aZEVEdo PErEira - (Téc. em Gestão de Meio 
ambiente)
-5924173/2 - roBErTo WaGNEr caBral BaTiSTa - (Téc. em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5960954/1 - laYSE TEiXEira PiNHEiro - (Téc. em Gestão de Meio ambiente)
- 7060162/3 - SMiTH caMPoS dE alBUQUErQUE - (Téc. em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5654831/1 - EVaNdro dE SoUZa PaES BarrETo - (Motorista)
- 5620430/1 - fErNaNdo MESQUiTa riBEiro - (Motorista)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administrativa 
e financeira, em exercício / PorTaria Nº 00223 de 15 de fevereiro de 2022, 
publicada no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 777291
Portaria Nº 0532/2022 - GaB/seMas 28 de MarÇo de 2022.
objetivo: realização de vistoria técnica na agro Pastoril do araguaia lTda 
(fazenda Santa fé), localizada no município de Santana do araguaia.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa, Xinguara/Pa e Santana do araguaia/Pa
Período: 11/04 a 14/04/2022 – 03 e ½ diárias.
Servidores:
- 5959659/ 2 - GErSoN cardoSo PaES - (coordenador)
- 5953091/ 1 - BrUNo GilMar SilVa da SilVa - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 6005246/ 2 - daVi GoNcalVES PiNTo - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5954999/ 1 - faBricio diaS da rocHa - (Técnico em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administrativa 
e financeira, em exercício / PorTaria Nº 00223 de 15 de fevereiro de 2022, 
publicada no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 777523
Portaria Nº 0536/2022 - GaB/seMas 28 de MarÇo de 2022.
objetivo: Tratativas sobre licenciamento ambiental e vistoria de análise, além 
de reunião com a equipe técnica da Prefeitura Municipal de Parauapebas.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Parauapebas/Pa (carajás)
Período: 25/04 a 28/04/2022 – 03 e ½ diárias.
Servidores:
- 54197163/3 - MarcElo aUGUSTo MorENo da SilVa alVES - (diretor)
- 5903140/3 - aMaNda QUEiroZ MiToSo diNiZ - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5954829/1 - lariSSa roBErTa oliVEira caSTro SaNToS – (assessor Especial)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administrativa 
e financeira, em exercício / PorTaria Nº 00223 de 15 de fevereiro de 2022, 
publicada no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 777589
Portaria Nº 0537/2022 - GaB/seMas 28 de MarÇo de 2022.
objetivo: acompanhamento e vistoria das atividades relacionadas a pro-
cessos localizados no município de Parauapebas.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Parauapebas/Pa
Período: 25/04 a 28/04/2022 – 03 e ½ diárias.
Servidores:
- 5903373/5 - EdENilcE oliVEira dE oliVEira - (Téc. em Gestão de 
Meio ambiente)
-5924173/2 - roBErTo WaGNEr caBral BaTiSTa - (Téc. em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5960954/1 - laYSE TEiXEira PiNHEiro - (Téc. em Gestão de Meio ambiente)
- 7060162/3 - SMiTH caMPoS dE alBUQUErQUE - (Téc. em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administrativa 
e financeira, em exercício / PorTaria Nº 00223 de 15 de fevereiro de 2022, 
publicada no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 777657

Portaria Nº0544/2022 - GaB/seMas 29 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: Tucumã/Pa
destino: Belém/Pa
Período: 04/04 à 06/04/2022 - 02 e ½ diárias.
colaborador eventual:
- caSio TraJaNo da lUZ - (colaborador eventual)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administrativa 
e financeira, em exercício / PorTaria Nº 00223 de 15 de fevereiro de 2022, 
publicada no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 777972
Portaria Nº 0545/2022 - GaB/seMas 29 de MarÇo de 2022.
objetivo: capacitação em Educação ambiental para os Técnicos da Secre-
taria Municipal de Meio ambiente e Secretaria Municipal de Educação do 
Município de Gurupá.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Gurupá/Pa
Período: 01/04 a 10/04/2022 – 09 e ½ diárias.
Servidores:
- 5955043/1 - rafaEla MENEZES BarBoSa - (assistente administrativo)
- 5954872/1 - laYSE PErEira faVacHo da rocHa - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5923751/2 - MarcoS aNdrE PiMENTEl dE MacEdo - (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 5958246/1 - WaldilENE do carMo Garcia - (Gerente)
- 5466342/2 - EldiaNNE MorEira dE liMa - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 3226190/1 - GilToN da rocHa MoUra - (auxiliar Técnico)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administrativa 
e financeira, em exercício / PorTaria Nº 00223 de 15 de fevereiro de 2022, 
publicada no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 778102

.

.

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo coeMa Nº 172, de 31 de MarÇo de 2022
aprova e dá publicidade à decisão referente ao Projeto de licenciamento 
ambiental da Empresa Bri MiNEraÇÃo, situado no Município de cachoeira 
do Piriá (Pa), julgado na 81ª reunião Extraordinária do conselho Estadual 
de Meio ambiente – coEMa.
o coNSElHo ESTadUal dE MEio aMBiENTE, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 2º-c da lei 5.752, de 26 de julho de 1993, e suas alterações, 
e o disposto no §4º do art. 5º do Decreto Estadual nº 59, de 08 de abril 
de 2019, e
coNSidEraNdo a decisão do Egrégio conselho Estadual de Meio am-
biente – coEMa/Pa, exarada nos autos do Processo administrativo nº 
2013/0000042298 que deferiu o requerimento de licenciamento ambien-
tal. o julgamento ocorreu em Sessão Plenária Extraordinária e aprovou 
o projeto de licença Prévia apresentado pela Empresa Bri MiNEraÇÃo 
lTda, no qual executará o projeto cacHoEira do Piriá – EXTraÇÃo E 
BENEficiaMENTo dE MiNÉrio aUrÍfEro.
rESolVE:
art. 1º dar publicidade à decisão unânime do Pleno na 81ª reunião Extra-
ordinária do conselho Estadual de Meio ambiente – coEMa, realizada em 
15 de março de 2022.
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
PlENário do coNSElHo ESTadUal dE MEio aMBiENTE – coEMa, em 
31 de março de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Presidente do conselho Estadual do Meio ambiente do Pará

Protocolo: 778793
eXtrato de decisÃo

Processo: 19941/2016
NoME do iNfraTor: WaGNEr rESENdE aSSUNÇÃo
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 43 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/1998, art. 
225 cf/88
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 3625/2016/GEflor, ante a incidencia da prescrição da pretenção pu-
nitiva nos termos do artigo 21 do decreto federal 6514/2008,o que torna 
o auto incapaz de produzir efeitos . Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 24395/2012
NoME do iNfraTor: aloiSio alVES dE SoUZa
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS:art. 43 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/1998, art. 
225 cf/88
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 2017/2012/GEflor, ante a incidencia da prescrição intercorrente nos 
termos do artigo 112,§ 2° c/c art. 111, § 4° da lei estaddual 8972/2020, 
o que torna o auto incapaz de produzir efeitos . Sendo este arquivado, 
observando as formalidades legais
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eXtrato de decisÃo
Processo: 23648/2014
NoME do iNfraTor: EriValdo NaSciMENTo dE SoUSa
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93 do decreto Estadual 
58871995, em consonância com o art. 66 do decreto federal 6514/2008 
e art. 225 do cf /1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
7108/2014, ante a incidência da pretenão executoria, nos termos do art. 
21 do decreto federal 6.514/2008, o que torna o auto incapaz de produzir 
efeitos, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 38365/2016
NoME do iNfraTor: M.M coMErcio dE MadEiraS
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e iV, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 11 e 15 da lei Estadual n° 
5.887/1995, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/1998 e 
225 da cf/88 e art. 29 do decreto federal 6514/2008
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração n° 
2017/2012/GEflor, ante a incidência da pretenão executoria, nos termos 
do art. 21 do decreto federal 6.514/2008, o que torna o auto incapaz de 
produzir efeitos, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 36741/2013
NoME do iNfraTor: GloBal iNdUSTria E coMErcio NaVEGaÇÃo lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 43 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/98, c/c 50 
da lei federal 9605/98 e art. 225 da constituição da federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 6143/2013/GEflor, ante a incidência da prescrição QUiNQUENal nos 
termos do,§ 1° da lei Estadual 8972/2020 o que torna o auto incapaz de 
produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 20851/2016
NoME do iNfraTor: Maria MEirES PErEira GUida
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51 o decreto federal 
6514/2008, em consonancia com o art. 70 da lei federal 9605/1998 e art. 
225 da constituição federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 3793/2016/GEflor ante a incidencia da prescrição QUiNQUENal nos 
termos do art. 21, do decreto federal 6514/2008 o que torna o auto in-
capaz de produzir efeitos . Sendo este arquivado, observando as formali-
dades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 43237/2016
NoME do iNfraTor: aNdrÉ PErEira da SilVa
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51 o decreto federal 
6514/2008, em consonancia com o art. 70 da lei federal 9605/1998 e art. 
225 da constituição federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 3793/2016/GEflor ante a incidencia da prescrição da pretenção pu-
nitiva nos termos do artigo 21 do decreto federal 6514/2008,o que torna 
o auto incapaz de produzir efeitos . Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais

eXtrato de decisÃo
Processo: 6072/2016
NoME do iNfraTor: JoÃo EliaS GoMES doS rEiS
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
DISPOSITIVOS LEGAIS INFRINGIDOS: Art. 66 § único, inciso II Decreto Fe-
deral 6514/2008, em consonancia com o art. 70 da lei federal 9605/1998 
e art. 225 da constituição federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, dETErMiNoU o arQUiVaMENTo doS 
aUToS o auto de infração n° 3406/2016/GEflor com fundamento no art. 
112,§ 2° da lei estadual 8972/2020 o que torna o auto incapaz de produzir 
efeitos . Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 20192/2015
NoME do iNfraTor: PErEZ iNdUSTria coMErcio E BENEficiaMENTo 
dE MadEiraS
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 82 o decreto federal 
6514/2008, em consonancia com o art. 70 da lei federal 9605/1998 e art. 
225 da constituição federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 3020/2015/GEflor ante a incidencia da prescrição intercorrente, nos 
termos do artigo 112,§ 2° c/c art. 111, § 4° da lei estadual 8972/2020,o 
que torna o auto incapaz de produzir efeitos . Sendo este arquivado, ob-
servando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 2495/2015
NoME do iNfraTor: Moacir lEMoS QUiriNo
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 43 o decreto federal 
6514/2008, em consonancia com o art. 70 da lei federal 9605/1998 e art. 
225 da constituição federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, dETErMiNoU o arQUiVaMENTo do auto 
de Infração n° 2813/2015/GEFLOR com fundamento no art. 112,§ 2° da lei 
estadual 8972/2020 o que torna o auto incapaz de produzir efeitos . Sendo 
este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 15142/2014
NoME do iNfraTor: W.f iNdUSTria coMErcio E TraSNPorTE dE Ma-
dEiraS lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 66 o decreto federal 6514/2008 
c/c art. 93 e 94 da lei 5887/1995, em consonancia com o art. 70 da lei 
federal 9605/1998 e art. 225 da constituição federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 6485/2014/GEflor ante a incidencia da prescrição intercorrente, nos 
termos do artigo 112, § 2° c/c art. 111, § 4° da lei estadual 8972/2020,o 
que torna o auto incapaz de produzir efeitos . Sendo este arquivado, ob-
servando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 25566/2014
NoME do iNfraTor: ciKEl MadEiraS lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 81 inciso i a lei Estadu-
al6381/2001, em consonancia com o art. 70 da lei federal 9605/1998 e 
art. 225 da constituição federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 7074/2014/GEflor ante a incidencia da prescrição quinquenal, nos ter-
mos do § 1° e cap do art. 21 do Decreto Federal 6514/2008,o que torna 
o auto incapaz de produzir efeitos . Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 4944/2016
NoME do iNfraTor: ProVE ProdUToS VEGETaiS coNSErVadoS
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 66 paragrafo único, inciso ii do 
decreto federal 6514/2008, em consonancia com o art. 70 da lei federal 
9605/1998 e art. 225 da constituição federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 3391/2016/GEflor ante a incidencia da prescrição quinquenal, nos ter-
mos do § 1° e cap do art. 21 do Decreto Federal 6514/2008,o que torna 
o auto incapaz de produzir efeitos . Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 7606/2011
NoME do iNfraTor: Edificio EUSTaQUio coNdoMiNio
iNfraÇÃo: art. 118, incisos iV e Vi, do art. 81 da lei Estadual n° 
6381/2001 inciso Vi do art 118 da lei Estadual 5887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: inciso ii do art. 12 da lei Estadual 
6381/2001, em consonancia com o art. 70 da lei federal 9605/1998 e art. 
66 e 80 do decreto federal 6514/2008.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 1753/2011/GErad ante a incidencia da prescrição quinquenal, nos ter-
mos do § 1° e cap do art. 21 do Decreto Federal 6514/2008,o que torna 
o auto incapaz de produzir efeitos . Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 9513/2011
NoME do iNfraTor: NorTE flora EMPrEENdiMENTo lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 43 do decreto federal 
6514/2008, em consonancia com o art. 70 da lei federal 9605/1998 e art. 
225 da constituição federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 4095/2011/GEflor ante a incidencia da prescrição quinquenal, nos ter-
mos do § 1° e cap do art. 21 do Decreto Federal 6514/2008,o que torna 
o auto incapaz de produzir efeitos . Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legai

eXtrato de decisÃo
Processo: 373216/2008
NoME do iNfraTor: carloS MoNTEiro d SilVa
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 20 da lei Estadual 6713/2005, 
em consonancia com o art.34 inciso ii e iii da lei federal 9605/1998 e art. 
19 inciso ii do decreto federal 3179/99.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 1244/2008, ante a incidencia da prescrição quinquenal da pretenção 
executoria, o que torna o auto incapaz de produzir efeitos . Sendo este 
arquivado, observando as formalidades legai
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eXtrato de decisÃo
Processo: 38497/2013
NoME do iNfraTor: SErraria aGroPal lTda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 82 o decreto federal 
6514/2008, em consonancia com o art. 70 da lei federal 9605/1998 e art. 
225 da constituição federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, dETErMiNoU o arQUiVaMENTo do auto 
de Infração n° 4388/2013/GEFLOR com fundamento no art. 112, § 2° da 
lei estadual 8972/2020 o que torna o auto incapaz de produzir efeitos . 
Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 38423/2013
NoME do iNfraTor: MadEirEira T.J lTda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso iV, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47 Paragrafo 1° do decreto fe-
deral 6514/08, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/1998 e 
225 da cf/88 .
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração n° 
6314/2013/GEflor, ante a incidência da pretenão executoria, nos termos 
do art. 21 do decreto federal 6.514/2008, o que torna o auto incapaz de 
produzir efeitos, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 16773/2011
NoME do iNfraTor: i. P iNdUSTria E coMErcio dE MadEiraS lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e iV, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93 da lei Estadual n° 
5.887/1995, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/1998 e 
225 da cf/88.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração n° 
4752/2011/GEflor, ante a incidência da pretenão executoria, nos termos 
do art. 21 do decreto federal 6.514/2008, o que torna o auto incapaz de 
produzir efeitos, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 19507/2016
NoME do iNfraTor: USTUliN E caraViEri
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 66 o decreto federal 6514/2008 
, em consonancia com o art. 70 paragrafo 1° da lei federal 9605/1998 e 
art. 225 da constituição federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração 
n°8727/2016/GEflor ante a incidencia da prescrição intercorrente, nos 
termos do artigo 112, § 2° c/c art. 111, § 4° da Lei Estadual 8972/2020,o 
que torna o auto incapaz de produzir efeitos . Sendo este arquivado, ob-
servando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 8231/2016
NoME do iNfraTor: KElViSoN dE MoUra araUJo
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
DISPOSITIVOS LEGAIS INFRINGIDOS: Art. 24 § 3° inciso III o Decreto Fe-
deral 6514/2008, art 2° da lei Estadual 5977/1996, em consonancia com 
o Art.29 § 1° inciso III da Lei Federal 9605/1998 e art. 225 da constituição 
federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, dETErMiNoU o arQUiVaMENTo do auto 
de Infração n° 8145/2016/GEFAU com fundamento no art. 112, § 2° da lei 
estadual 8972/2020 o que torna o auto incapaz de produzir efeitos . Sendo 
este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 32755/2014
NoME do iNfraTor: J BaTiSTa TEiXEira & cia lTda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47 paragrafo 1° o decreto fe-
deral 6514/2008 , em consonancia com o art. 70 paragrafo 1° da lei fede-
ral 9605/1998 e art. 225 da constituição federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 7287/2014/GEflor ante a incidencia da prescrição intercorrente, nos 
termos do artigo 112, § 2° c/c art. 111, § 4° da Lei Estadual 8972/2020,o 
que torna o auto incapaz de produzir efeitos . Sendo este arquivado, ob-
servando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 32576/2013
NoME do iNfraTor: WENdEr loPES SilVa
iNfraÇÃo: art. 118, inciso iV, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/1998 e 
225 da cf/88.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração n° 
6730/2013/GEflor, ante a incidência da pretenão executoria, nos termos 
do art. 21 do decreto federal 6.514/2008, o que torna o auto incapaz de 
produzir efeitos, sendo este arquivado, observando as formalidades legais

eXtrato de decisÃo
Processo: 8380/2011
NoME do iNfraTor: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SalVaTErra
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 22 da lei Estadual 6713/2005, 
em consonancia com o art. 70 da lei federal 9605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 1874/2011/GErad, ante a incidencia da prescrição quinquenal na forma 
intercorrente, o que torna o auto incapaz de produzir efeitos . Sendo este 
arquivado, observando as formalidades legais

eXtrato de decisÃo
Processo: 11492/2011
NoME do iNfraTor: f MacHado dE MacEdo
iNfraÇÃo: art. 118, inciso iV, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47 paragrafo 1° do decreto fe-
deral 6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/1998 
e 225 da cf/88.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração n° 
2712/2011/GErad, ante a incidência da pretenão executoria, nos termos 
do art. 21 do decreto federal 6.514/2008, o que torna o auto incapaz de 
produzir efeitos, sendo este arquivado, observando as formalidades legais

eXtrato de decisÃo
Processo:38098/2013
NoME do iNfraTor: GENESiS TErraPlaNaGEM E rEflorESTaMENTo
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47 do decreto federal 
6514/2008, em consonancia com o Art.29 § 1° inciso III da Lei Federal 
9605/1998 e art. 225 da constituição federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, dETErMiNoU o arQUiVaMENTo do auto 
de Infração n° 2347/2013/GERAD com fundamento no art. 112, § 2° da lei 
estadual 8972/2020 o que torna o auto incapaz de produzir efeitos . Sendo 
este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo:36725/2015
NoME do iNfraTor: Maria riTa SaNToS MarTiNS
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 43 do decreto federal 
6514/2008, em consonancia com o art.70 da lei federal 9605/1998 e art. 
225 da constituição federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, dETErMiNoU o arQUiVaMENTo do auto 
de Infração n° 3260/2015/GEFLOR com fundamento no art. 112, § 2° da 
lei estadual 8972/2020 o que torna o auto incapaz de produzir efeitos . 
Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 14591/2016
NoME do iNfraTor: NiSio HoffMaNN
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e iV, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 43 decreto federal 6514/2008, 
em consonância com o art. 70 paragrafo 1° da lei federal 9605/1998 e 
225 da cf/88.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração n° 
3534/2016/GEflor, ante a incidência da pretenão executoria, nos termos 
do art. 21 do decreto federal 6.514/2008, o que torna o auto incapaz de 
produzir efeitos, sendo este arquivado, observando as formalidades legai

eXtrato de decisÃo
Processo: 6359/2012
NoME do iNfraTor: GilENE ViaNa oZaWa
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51 do decreto federal , em 
consonancia com o art. 70 da lei federal 9605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 2896/2012/GEflor, ante a incidencia da prescrição quinquenal nos ter-
mos do §1° e caput do art. 21 do ecreto federal 6514/2008, o que torna 
o auto incapaz de produzir efeitos . Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais

eXtrato de decisÃo
Processo: 5558/2011
NoME do iNfraTor: coNSTrUTora TriUNfo S/a
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 22 da lei Estadual n° 
5.887/1995 , em consonancia com o art. 62 inciso V da lei federal 
9605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 3167/2011/GEfaU, ante a incidencia da prescrição quinquenal nos ter-
mos do §1° e caput do art. 21 do ecreto federal 6514/2008, o que torna 
o auto incapaz de produzir efeitos . Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais

eXtrato de decisÃo
Processo:30927/2010
NoME do iNfraTor: JoSÉ doS rEiS coSTa
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 70 da lei federal 9605/1998 , 
em consonancia com o art. 51 do decreto federal 6514/2008.
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PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 2937/2010/GEflor, ante a incidencia da prescrição quinquenal nos ter-
mos do §1° e caput do art. 21 do ecreto federal 6514/2008, o que torna 
o auto incapaz de produzir efeitos . Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 1016/2013
NoME do iNfraTor: lUZ Pará MadEiraS lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47 do decreto federal 
6514/2008, em consonancia com o art. 70 da lei federal 5887/1995.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração 
n°4331/2012/GEflor, ante a incidencia da prescrição quinquenal nos ter-
mos do §1° e caput do art. 21 do ecreto federal 6514/2008, o que torna 
o auto incapaz de produzir efeitos . Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 13388/2013
NoME do iNfraTor: dElTa coNSTrUÇoES S.a
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93 da lei Estadual n° 
5.887/1995, em consonancia com o art. 70 da lei federal 5887/1995.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração n° 
2014/2013/GErad, ante a incidencia da prescrição quinquenal nos termos 
art. 21 do ecreto federal 6514/2008, o que torna o auto incapaz de produzir 
efeitos . Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

Protocolo: 778766

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 174 de 24 de MarÇo de 2022
art. 1º - autorizar, os servidores ivan José dos Santos, matrícula nº 
5949038, ocupante do cargo de Gerente, carteira Nacional de Habilitação 
n° 00357288353, categoria B e Joel lima Barbosa dos Passos, matrícula 
8001272, ocupante do cargo de Técnico em Gestão ambiental, carteira 
Nacional de Habilitação nº 04173880094, categoria B, a dirigir veículos 
oficiais do IDEFLOR-Bio na área de abrangência da Gerência da Região 
administrativa de Belém - GrB, para realização das atividades pertinentes 
à referida unidade, no período de 24/03 a 30/06/2022.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 778453
Portaria Nº 183 de 30 de MarÇo de 2022

art. 1. designar os servidores abaixo relacionados para compor comissão 
de Planos de Manejo – coPlaM, subordinada à diretoria de Gestão e Mo-
nitoramento de Unidades de conservação - dGMUc, com a atribuição de 
apoiar, coordenar e supervisionar os processos de elaboração e revisão 
de Planos de Manejo das Unidades de conservação estaduais do Pará, de 
acordo com as disposições da instrução Normativa supracitada.
i – integrantes

NoMe MatrÍcULa
adriana oliveira Maués ferreira 57176021

cintia da cunha Soares 57201159
Marcia Tatiana Vilhena Segtowich andrade 57222698

Shislene rodrigues de Souza 57191828
Sineide do Socorro Vasconcelos Wu 541900552

Soraya Tatiana Macedo alves 54186246

art. 2. a vigência desta Portaria obedece à necessidade do idEflor-Bio 
de prover o Plano de Manejo das Unidades de conservação por ele geridas
art. 3. Por motivo de conveniência ou oportunidade, o idEflor-Bio pode 
rever as determinações acima, a qualquer tempo.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 778914

.

.

adMissÃo de serVidor
.

eXtrato do 6º terMo aditiVo ao coNtrato N° 09/2015
ParTES: idEflor-Bio E NESTor SaBiNo dE oliVEira
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto a renovação de prazo 
de locação, pelo período de 12 (doze) meses, do imóvel, cuja propriedade 
e domínio são do locador, localizado na rua rosa Passos n°525, Bairro 
da Prainha, cEP 68.010-250, Santarém-Pará, com a finalidade exclusiva 
de instalação do Escritório regional do idEflor-Bio no Município de San-
tarém – Pará.

JUSTIFICATIVA: O LOCADOR justifica a renovação da locação do imóvel 
descrito na cláusula Primeira, em razão do interesse institucional em per-
manecer no imóvel a fim de que não ocorra a interrupção e/ou paralisação 
das atividades laborais do Escritório regional do Baixo amazonas i, visando 
evitar prejuízos a administração Pública, assegurada maior vantajosidade.
ViGÊNcia: 07/04/2022 a 06/04/2023
doTaÇÃo orÇaMENTária: PTrES: 8338; fonte: 0101 Natureza de des-
pesa: 33.90.36; ação: 185802.
aSSiNaTUra: 29/03/2022.
cláUSUlaS MaNTidaS: as demais cláusulas e condições estabelecidas no 
contrato originário deste termo aditivo permanecem vigentes e inalteradas.
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio
locaTário
NESTor SaBiNo dE oliVEira
Nestor Sabino de oliveira
locador

Protocolo: 778707

.

.

coNtrato
.

terMo de coNtrato
eXtratos de terMos aos coNtratos de serVidores 

teMPorÁrios.
ParTES: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVEr-
SidadE do ESTado do Pará E Maria dE faTiMa ProENÇa dE aViS.
fUNÇÃo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
PraZo: 01/04/2022 a 31/03/2023
ParTES: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVEr-
SidadE do ESTado do Pará E GENilda doS SaNToS PiMENTEl.
fUNÇÃo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
PraZo: 01/04/2022 a 31/03/2023
ParTES: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVEr-
SidadE do ESTado do Pará E GErSoN dE SaNTaNa MalcHEr.
fUNÇÃo: aUXiliar oPEracioNal
PraZo: 01/04/2022 a 31/03/2023
ParTES: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVEr-
SidadE do ESTado do Pará E claUdEaNa NoroNHa da SilVa.
fUNÇÃo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo - MaraBá
PraZo: 01/04/2022 a 31/03/2023
ParTES: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVErSi-
dadE do ESTado do Pará E daNiEllE GoNÇalVES MarTiNS dE oliVEira.
fUNÇÃo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo – MoNTE alEGrE
PraZo: 01/04/2022 a 31/03/2023
ParTES: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVEr-
SidadE do ESTado do Pará E aNa PaUla da crUZ GaTo.
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo aMBiENTal – ENGENHEiro aGrÔNoMo
PraZo: 01/04/2022 a 31/03/2023
coNTraTaÇÃo EM caráTEr dE SUBSTiTUiÇÃo, aTraVÉS doS ProcES-
SoS 2021/308515, 2021/1212090, 2021/1325503 E 2020/55972, NÃo 
acarrETaNdo acrÉSciMo dE dESPESa ao Erário.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 778624

aViso de LicitaÇÃo
.

ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico
Número: 05/2022
objeto: a presente licitação tem como objeto contratação de empresa es-
pecializada para fornecimento de insumo agrícola para fomento na fase 
de adubação do projeto ProSaf, para atender demandas da diretoria de 
desenvolvimento florestal – ddf na sede do idEflor-Bio, e das regionais 
Xingu (Altamira) e Carajás (Marabá), conforme especificação no anexo I – 
Termo de referência do Edital.
Entrega do Edital: 31/03/2022
responsável pelo certame: rosiane andrade Terra
local de abertura: www.gov.br/compras
data da abertura: 12/04/2022
Hora da abertura: 10:00h
ordenador: Karla lessa Bengtson

Protocolo: 778811

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 179 de 29 de MarÇo de 2022
fundamento legal: conforme processo nº 2022/354788 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: conduzir veículo oficial em apoio ao Diretor da DDF que parti-
cipará de reunião do GT (Grupo de Trabalho) institucional que trata da 
produção da pimenta do reino no Estado do Pará, na qual o Ideflor-Bio 
tem assento
origem: Belém-Pa
destino: castanhal-Pa
Período: 25/03/2022 - 0,5 (meia) diária
Servidor: Weliton carlos ramalho - 5923530 - Motorista
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
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Portaria Nº. 181 de 29 de MarÇo de 2022
fundamento legal: conforme o processo nº. 2022/279849 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994
objetivo: Proteção a integridade física dos servidores que irão realizar ati-
vidades de mapeamento e demarcação nas áreas que receberão placas 
de sinalização na comunidade da Ponta da Sofia no Monumento Natural 
do atalaia
origem: Belém-Pa
destino: Salinópolis-Pa
Período: 10/03/2022 - 1 (uma) diária de alimentação
Servidor: 3° SGT BPa Gilvanni Silva dias - 57198969
cB BPa Marcos fagner Martins duarte - 57222536
cB BPa Erika Pantoja carneiro da Silva - 57229991
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 180 de 29 de MarÇo de 2022
fundamento legal: conforme processo nº 2022/93350 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Objetivo: Participar de oficina de elaboração de plano de trabalho com 
a funai, em oriximiná, visando parceria para a reabertura da floTa do 
Trombetas, no Jaramacaru, em conjunto com a ProJUr do idEflor-Bio,
origem: Belém-Pa
destino: Santarém e oriximiná-Pa
Período: 26/01 a 05/02/2022 - 10,5 (dez e meia) diárias
Servidor: Sebastião Magno castello Branco oliveira - 27545 - Gerente
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 778834
..

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

Portaria
Portaria Nº. 007/2022 – 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: os processos licitatórios desenvolvidos pela comissão 
de licitação e cotação Eletrônica do fundo de investimento de Segurança 
Pública – fiSP, bem como a necessidade de acompanhamento, fiscaliza-
ção, recebimento e conferência de SErViÇoS e MaTEriaiS destinados 
à PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará;
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: ainda, o teor do ofício nº 041/2021 – GaB/da/dGPc, de 
18.02.2021 (2021/194622).
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar os servidores abaixo relacionados, para comporem as 
respectivas comissões, para acompanharem os procedimentos de aquisi-
ções efetuados pelo fiSP, de interesse da PolÍcia MiliTar do ESTado do 
Pará, pelo período de um ano, a contar de 13.03.2022:
1- rEcEBiMENTo dE MaTEriaiS dE coNSUMo E PErMaNENTE:
 - MaJ QoPM - SErGio SarMENTo dE oliVEira - rG: 35499
2- rEcEBiMENTo dE SErViÇoS dE iNforMáTica:
- 1º TEN QoPM - adaM rafaEl MaGalHÃES carValHo - rG: 34897
3- acoMPaNHaMENTo e fiSc. dE oBraS, rEforMaS e SErViÇoS dE ENGENHaria:
- Presidente: cB PM - fáBio JorGE da coNcEiÇÃo cardoSo - rG: 38258
- Membro: Sd PM - lUcaS MarSi SoUSa caMPElo - rG: 42617
4- rEcEBiMENTo dE VEÍcUloS, ÓlEoS, flUÍdoS E PNEUS aUToMoTiVoS:
- MaJ QoPM - JoSÉ JoÃo dE aZEVEdo corrÊa - rG: 20913
5- rEcEBiMENTo E fiScaliZaÇÃo dE oUTroS SErViÇoS:
- MaJ QoPM - EdSoN MElo dE caSTro
6- rEcEBiMENTo E coNfErÊNcia dE MaTEriaiS BÉlicoS:
- MaJ QoPM - EdSoN MElo dE caSTro
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 
circUNSTaNciado, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, an-
tes 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.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
ViNÍciUS PiNHEiro carValHo - dPc
diretor e ordenador de despesa do fiSP

Protocolo: 778597

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 10/2022-seGUP/Pa
a Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social comunica que 
realizará licitação na Modalidade PrEGÃo, na forma ElETrÔNica, do tipo 
MENor PrEÇo pelo critério de julgamento MENor PrEÇo Por iTEM, modo 
de disputa aBErTo.
oBJETo: contratação de empresa para fornecimento de ElETrodoMÉSTi-
coS, para atender às necessidades da Secretaria de Segurança Pública e 
Defesa Social, conforme especificações constantes no Termo de Referên-
cia, anexo i do edital.
daTa da aBErTUra: 12/04/2022.
HORA DA ABERTURA: 10:00 h (Horário Oficial de Brasília-DF)
ENdErEÇo ElETrÔNico: https://www.gov.br/compras/pt-br (UaSG: 925801)
oBS: o presente Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico ht-
tps://www.gov.br/compras/pt-br ou www.compraspara.pa.gov.br
luciana cunha da Silva
Presidente cPl/SEGUP

Protocolo: 778751
PreGÃo eLetrÔNico Nº 09/2022-seGUP/Pa

a Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social comunica 
que realizará licitação na Modalidade PrEGÃo, na forma ElETrÔNica, do 
tipo MENor PrEÇo pelo critério de julgamento MENor PrEÇo Por loTE, 
modo de disputa aBErTo.
oBJETo: contratação de empresa especializada em manutenção de produ-
tos aeronáuticos, certificada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) 
conforme previsto no regulamento Brasileiro da aviação civil (rBac) 145, 
para a prestação de Serviço de Manutenção aeronáutica, com fornecimen-
to de peças e suprimentos, tendo por objetivo manter em conformidade 
com o programa recomendado de manutenção estabelecido pelos fabri-
cantes da aeronave, motor e de seus equipamentos e em plenas condições 
de aeronavegabilidade, a seguinte aeronave: Marcas PT-MEX, fabricante 
cESSNa, Modelo GraNdcaraVaN c-208-B, aNo dE faBricaÇÃo 1996, 
numero de série 208B0515, motor turboélice, PraTT & WHiTNEY caNadá, 
modelo PT-6a-114a, número de série PcE-19190, hélice MccaUlEY, mode-
lo 3Gfr34c703-B, numero de série 61417.
daTa da aBErTUra: 12/04/2022.
HORA DA ABERTURA: 10:00 h (Horário Oficial de Brasília-DF)
ENdErEÇo ElETrÔNico: https://www.gov.br/compras/pt-br (UaSG: 925801)
oBS: o presente Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico ht-
tps://www.gov.br/compras/pt-br ou www.compraspara.pa.gov.br
Belém(Pa), 30 de março de 2022.
luciana cunha da Silva
Presidente cPl/SEGUP

Protocolo: 778858

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 430/2022-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): 2° SGT BM carloS alBErTo oliVEira dE aQUiNo, Mf: 
5634814-1
cB BM EdEr MarcElo BriTo dE araUJo, Mf: 57189415-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 436/2022-saGa
oBJETiVo: para cumprirem escala de serviço extraordinário na “ BaSE do GraESP ”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 26.03 à 04.04.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 10(dez) de alimentação e 09(nove) de pousada
SErVidor(ES): TEN PM SUZaNE PaTricia GoMES da SilVa, Mf: 
57198715-4
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 ½ (nove e meia)
SErVidor(ES): carloS alBErTo SaldaNHa da SilVa, Mf: 5958193-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 437/2022-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): cUrioNÓPoliS, ParaUaPEBaS E caNaÃ doS caraJáS/Pa
PErÍodo: 27 à 30.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
SErVidor(ES): TEN cEl PM GlaUco coiMBra Maia, Mf: 5615089-1
SGT PM JoaBE doS SaNToS GoUVEia, Mf: 50637010-1
SGT PM lUciaNo ViTor dE SoUZa crUZ, Mf: 54193235-1
cB PM NEHEMiaS PEiXoTo SoarES, Mf: 57222471-1
cB PM fraNciSco riBEiro dE MENEZES JUNior, Mf: 5722202-2
cB PM aNToNio diEGo SilVa NaSciMENTo, Mf: 4219147-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 438/2022-saGa
oBJETiVo: para cumprirem escala de serviço extraordinário na “ BaSE do GraESP ”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 04 à 13.04.2022
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QUaNTidadE dE diáriaS: 9 ½ (nove e meia)
SErVidor(ES): lEoPoldo da rocHa BarBoSa, Mf: 5950597-1
rodriGo VENoSo ZaMBardiNo, Mf: 57233482
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 439/2022-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): acará/Pa
PErÍodo: 14 à 17.04.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
SErVidor(ES): cB BM adlY da crUZ fariaS, Mf: 57189115-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
SErVidor(ES): GioVaNa rodriGUES E SilVa, Mf: 5956793
lUaNa aNdrESSa frEiTaS riBEiro PErES, Mf: 57195407-4
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 440/2022-saGa
oBJETiVo: Para apoio à casa Militar da Governadoria no transporte de 
autoridades.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraPaNiM/Pa
PErÍodo: 10 à 11.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor(ES): TEN cEl BM PaUlo cESar VaZ JUNior, Mf: 5843502-1
SGT BM roGErio SarMENTo fErNaNdES, Mf: 54184999-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor(ES): BrUNo dE carValHo lEiTE, Mf: 54190834
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 441/2022-saGa
oBJETiVo: para cumprirem escala de serviço extraordinário.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): cHaVES/Pa
PErÍodo: 01 à 04.04.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
SErVidor(ES): TEN cEl BM clEdSoN dE SoUSa oliVEira, Mf: 
54185292-1
caP PM ÉdiMo MaUro coElHo coSTa, Mf: 5630312-1
SUB TEN BM MarcoS clEiSoN BarroS MarTiNS, Mf: 5427991
SGT BM fErNaNdo VaScoNcEloS dE liMa JUNior, Mf: 5826799-1
SGT PM BrUNo lEoNardo dE fraNÇa GaSPar, Mf: 57199641-1
cB PM aNdErSoN fáBio araUJo fariaS, Mf: 54190301-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 442/2022-saGa
oBJETiVo: Para apoio a casa Militar da Governadoria.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): caPiTÃo PoÇo/Pa
PErÍodo: 18.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): MaJ BM ZilVaNdro PiNHEiro dE MacEdo, Mf: 
571741091
caP PM fraNciSco JoSÉ caSTro dE SoUZa, Mf: 5196604-1
SUB TEN BM MarcoS clEiSoN BarroS MarTiNS, Mf:5427991
Sd PM NEYroN SoUSa doS SaNToS, Mf: 6401977-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 443/2022-saGa
oBJETiVo: á Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): floriaNÓPoliS/Sc
PErÍodo: 08 à 10.02.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor(ES): Márcio EMÍdio PErEira caMÊlo, Mf: 5917284-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 778897

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo coNstaNte No diÁrio 
oFiciaL Nº 34.891 de 14/03/2022, rEfErENTE À diariaS 
dE PorTaria Nº 384/2022 - SaGa, QUE GEroU o ProTocolo dE 
PUBlicaÇÃo: 770739.
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa.

Protocolo: 778614

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N.º 039/2022 - GaB/seGUP  
BeLÉM-Pa, 29 de MarÇo de 2022.

o Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social, Sr. UalaME 
fialHo MacHado, no uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo: o Pregão Eletrônico Para registro de Preços Nº001/2021-
SEGUP/Pa, para futura aquisição de Unidade fixa e móvel de Treinamento 
Virtual de Tiro policial em armas de Porte e Portáteis para órgãos que 
integram o Sistema de Segurança Pública do estado do Par´-SiEdS, de 
acordo com as condições e especificações técnicas constantes no termo 
de referência.
coNSidEraNdo: o que dispõe o art. 67 da lei federal n.° 8.666/93 e a 
instrução Normativa n° 02/2019 da aGE;

 rESolVE: Nomear, para compor a comissão de Equipe Técnica de análise 
dos objetos do Pregão Eletrônico do registro de Preço Nº001/2021-SE-
GUP/Pa, os servidores abaixo relacionados:
- cEl QoPM alEXadrE MaScarENHaS doS SaNToS, Mf:5420628-1, 
como Presidente;
- TEN. cEl QoBM lUiZ alfrEdo SilVa GaliZa doS SaNToS, 
Mf:54185285-1 como Membro;
- caP QoaPM rr MarcElo BorBa Maia, Mf:5418682 como Membro;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Segurança Pública do Estado do Pará

Protocolo: 778473

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

9º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo nº. 458/2017-
PMPa; eXercÍcio: 2022; oBJETo: o presente Termo aditivo tem como 
objeto a prorrogação de prazo de vigência do contrato administrativo nº 
015/2014 – dal/PMPa, sede da 18ª ciPM No MUNicÍPio JacUNdá/Pa, 
por mais 12 (doze) meses, pelo valor total de r$ 31.672,32 (trinta e um 
mil, seiscentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos).; data da 
assinatura: 21/01/2022; Vigência: 21/01/2022 a 20/01/2023.; a despesa 
com este contrato ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1502 – Seguran-
ça Pública; Projeto/atividade: 26/8259 – realização de Policiamento os-
tensivo; Elemento de despesa: 3.3.90.36.15 – locação de imóvel; Plano 
interno: 1050008259c.; fonte: 0101 (recurso ordinário); locador: Sra. 
Maria dE fáTiMa GoMES dE aSSUNÇÃo; cPf: 594.959.952-72; ordE-
Nador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM.*republi-
cado por conter incorreções.

Protocolo: 778623

.

.

aPostiLaMeNto
.

PriMeiro aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 001/2021-ccc/PMPa; Pelo presente fica apostilado o reajuste de 
valor do contrato administrativo nº 00/2021-ccc, celebrado entra a PMPa 
e a empresa NorTE locadora dE VEÍcUloS EirEli, cujo objeto é a con-
tratação de empresa especializada na locação de veículos utilitários des-
caracterizados blindados para a PMPa, referente ao Processo de licitação 
nº 2020/348808, tendo como base o Índice Nacional de Preços ao con-
sumidor referente ao período de tempo de Janeiro a dezembro de 2021, 
considerando que o indicador econômico acumulado será de 1,101602. 
o valor unitário do objeto do referido contrato passará para 10.542,33 
(dEZ Mil QUiNHENToS E QUarENTa E doiS rEaiS E TriNTa E TrÊS 
cENTaVoS), alterando o valor total de r$ 21.084,66 (ViNTE E UM Mil 
oiTENTa E QUaTro rEaiS E SESSENTa E SEiS cENTaVoS), mensal. con-
forme dotação orçamentária: Programa: 1297- Manutenção da gestão; 
ação: (projeto/atividade):26/8338; Natureza da despesa: 3.3.90.33.03: 
locação de Meios de Transporte; Plano interno: 4120008338c; fonte do 
recurso: 0101 (recursos ordinários).

ViatUras PreÇo iNiciaL  PreÇo reaJUstado UNd
VEÍcUlo BliNdado dEScaracTEriZado (02 UN) r$ 9.570,00 r$ 10.542,33

;Belém/Pa, 29 de Março de 2022.; JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior 
– cEl QoPM rG 18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 778528

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2015/21/di/dF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Breves-Pa; Período: 18 a 30/10/2021; Quantidade 
de diárias: 12 de alimentação e 12 de pousada; Servidores: SGT 
PM raimundo Natalino dos Santos Siqueira; cPf: 575.197.902-
82; Valor: r$ 3.165,12. cB PM clebson carlos Serrão de carvalho; 
cPf: 710.400.722-91; Valor: r$ 3.038,40. cB PM renato Melo dos 
Santos; cPf:769.176.222-49; Valor: r$ 3.038,40. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 778603
Portaria Nº 1513/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; 
destino: Portel-Pa; Período: 24 a 28/03/2022; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: cB PM raylson Pacheco 
leão; cPf: 020.850.762-03; Valor: r$ 1.012,80. cB PM adriano conceição 
do Nascimento; cPf: 002.999.842-57; Valor: r$ 1.012,80. cB PM deyviso 
Melo de araújo; cPf: 001.948.602-21; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM luiz 
adriano Machado alves; cPf: 962.130.782-15; Valor: r$ 1.012,80. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº 1514/22/di/dF – objetivo:reforço de Policiamento 
(oP. ENEM PPl 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Marabá-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 21 a 22/03/2022; 
Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: 
SGT PM Joellison do Nascimento Souza; cPf: 679.763.362-15; Valor: r$ 
395,64. cB PM Hélio José Vilhena avelino; cPf: 800.737.432-91; Valor: 
r$ 379,80. cB PM Vagno Sousa Passos; cPf: 011.480.203-30; Valor: 
r$ 379,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 1515/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: abaetetuba-
Pa; destino: Baião-Pa; Período: 28/03 a 02/04/2022; Quantidade de 
diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM isaias 
Moraes Gonçalves; cPf: 001.553.642-43; Valor: r$ 1.318,80. cB PM 
Josiney lobato ferreira; cPf: 906.357.102-00; Valor: r$ 1.266,00. cB 
PM rafael lee Silva Vilar; cPf: 735.656.872-15; Valor: r$ 1.266,00. cB 
PM laiane da Silva corrêa; cPf: 013.317.382-88; Valor: r$ 1.266,00. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1516/22/di/dF – objetivo: a fim de realizar ações de 
corregedoria; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Santarém-Pa; destino: Terra Santa-Pa; Período: 21 a 25/03/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: SGT 
PM danival da Silva almeida; cPf: 495.993.992-34; Valor: r$ 1.055,04. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1517/22/di/dF – objetivo: a fim de realizar ações de 
corregedoria; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Portel-Pa; Período: 27/03 a 01/04/2022; Quantidade 
de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: MaJ PM christine 
de oliveira Pinheiro Belchior; cPf: 744.282.172-34; Valor: r$ 1.582,60. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1518/22/di/dF – objetivo: Participar do iV curso de 
operações Especiais; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Benevides-Pa; Período: 10/03/2022; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Solange 
Gavino de Siqueira; cPf: 572.758.662-34; Valor: r$ 87,04. Sd PM Haroldo 
alves de oliveira; cPf: 950.585.242-87; Valor: r$ 85,72. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1519/22/di/dF – objetivo: Participar do iV curso de 
operações Especiais; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Benevides-Pa; Período: 09/03/2022; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SUB TEN PM antonio 
amadeu Monteiro da Silva; cPf: 264.473.982-91; Valor: r$ 87,04. SGT PM 
rubenilson Jose da Silva Santos; cPf: 237.363.302-78; Valor: r$ 87,04. 
CB PM Jefferson Oliveira dos Santos; CPF: 892.121.502-68; Valor: R$ 
85,72. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1520/22/di/dF – Objetivo: A fim de atender Chamado 
de Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
capanema-Pa; destino: Primavera-Pa; Período: 23/03/2022; Quantidade 
de diárias: 01 de alimentação; Servidor: SGT PM José carlos Monteiro 
dias; cPf: 468.337.142-15; Valor: r$ 131,88. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1521/22/di/dF – Objetivo: A fim de cumprir Diligências 
de iPM; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Monte 
alegre-Pa; destino: Prainha-Pa; Período: 14 a 18/02/2022; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: caP PM Marcos 
roberto assunção de Souza; cPf: 186.403.238-36; Valor: r$ 1.160,56. 
SUB TEN PM Jorlando da conceição alves; cPf: 437.413.802-10; Valor: 
r$ 1.055,04. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 1522/22/di/dF – objetivo: Participar do iV curso de 
operações Especiais; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: curitiba-Pr; Período: 12/03 a 11/04/2022; 
Quantidade de diárias: 30 de alimentação; Servidor: cB PM renan Mardson 
Jesus do Valle; cPf: 012.890.012-19; Valor: r$ 5.380,80. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1523/22/di/dF – Objetivo: A fim de atender a Chamado 
de Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
capanema-Pa; destino: Nova Timboteua-Pa; Período: 24/03/2022; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidor: cB PM Sean Murilo 
Pereira campos da Silva; cPf: 957.890.902-06; Valor: r$ 126,60. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1524/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. carNaVal SEGUro 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 25/02 a 
02/03/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: caP PM Hermes da Silva feitosa Junior; cPf: 658.836.832-
15; Valor: r$ 1.450,70. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Portaria Nº 1525/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. carNaVal SEGUro 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 25/02 a 
02/03/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: SGT PM leonardo Teixeira Gomes; cPf: 460.949.112-53; Valor: 
r$ 870,40. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 1526/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: igarapé-Miri-Pa; Período: 24/02/2022; Quantidade de diárias: 01 
de alimentação; Servidores: cEl PM José dilson Melo de Souza Júnior; 
cPf: 426.627.292-87; Valor: r$ 158,26. MaJ PM Edson corrêa dias; cPf: 
002.765.272-67; Valor: r$ 158,26. TEN PM Marcos Verissimo costa; cPf: 
833.890.402-34; Valor: r$ 141,11. SGT PM renil de araujo ferreira; cPf: 
586.468.332-91; Valor: r$ 131,88. Sd PM Willdson araujo Vale; cPf: 
008.559.072-07; Valor: r$ 126,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1527/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Brasília-df; Período: 28/03 a 01/04/2022; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação; 03 de pousada e 04 de indenização de Transporte; 
Servidor: TEN cEl PM Jeanderson da Silva Saraiva; cPf: 704.470.712-
20; Valor: r$ 2.085,43. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Protocolo: 778764
Portaria Nº 1498/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
SEMaNa SaNTa 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT 
PM Edilson Gonçalves Mescouto; cPf: 330.016.692-68; Valor: r$ 696,32. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1500/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: ilha de cotijuba-Pa; Período: 14 
a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: Sd PM Edson da Silva coutinho; cPf: 803.315.992-87; Valor: 
r$ 685,76. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 1501/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
SEMaNa SaNTa 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: cB 
PM luis carlos da costa ferreira; cPf: 984.054.202-82; Valor: r$ 1.012,80. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1502/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa 
; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: afuá-Pa; Período: 26 a 06/04/2022; Quantidade de diárias: 11 
de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SGT PM flavio da Silva 
Moura; cPf: 479.843.252-00; Valor: r$ 2.901,36. cB PM Willy Henrique 
Silva rodrigues; cPf: 007.004.882-78; Valor: r$ 2.785,20. cB PM luis da 
costa Silva; cPf: 746.903.292-49; Valor: r$ 2.785,20. cB PM diogo José 
Brito Veiga; cPf; 828.720.662-68; Valor: r$ 2.785,20. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1503/22/di/dF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: afuá-Pa; Período: 26/03 a 06/04/2022; Quantidade de 
diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SGT PM andré 
ricardo lustosa Muniz; cPf: 427.788.402-49; Valor: r$ 2.901,36. SGT 
PM Tiago Navarro da Silva; cPf: 521.417.562-00. Valor: r$ 2.901,36. 
Sd PM rosinaldo dos Santos Viera; cPf: 001.098.162-42; Valor: r$ 
2.785,20. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 1504/22/di/dF – objetivo:a fim de atender chamado 
de Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: castanhal-Pa; destino: inhangapi-Pa; Período: 23/03/2022; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: Sd PM Kaléu dilon 
Barra ribeiro; cPf: 070.183.076-00; Valor: r$ 85,72. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1505/22/di/dF – objetivo: iV curso de operações 
Especiais(ceará, Bahia, rio de Janeiro); fundamento legal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: curitiba-Pr; 
Período: 12/03 a 11/04/2022; Quantidade de diárias: 30 de alimentação; 
Servidores: Sd PM José Marcos Martins da Silva; cPf: 003.819.622-
02; Valor: r$ 5.380,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 1506/22/di/dF – objetivo: a fim de cumprir diligência 
de SiNd; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem:  
Belém-Pa; destino: capanema-Pa; Período: 10 a 12/03/2022; Quantidade 
de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN cEl 
PM daniel carvalho Neves; cPf: 424.797.462-91; Valor: r$ 633,04. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº 1507/22/di/dF – objetivo: a fim de atender chamado 
de Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: capanema-Pa; destino: Primavera-Pa; Período: 23/03/2022; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM José Salgueiro 
Teixeira Júnior; cPf: 900.559.002-59; Valor: r$ 131,88. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1508/22/di/dF – objetivo: a fim de atender chamado 
de Justiça ; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: capanema-Pa; destino: Primavera-Pa; Período: 23/03/2022; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM cícero 
Tavares duarte; cPf: 602.335.321-53; Valor: r$ 131,88. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1509/22/di/dF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: abaetetuba-Pa; destino: Baião-Pa; Período: 04 a 09/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
SGT PM rildo José fonseca lima; cPf: 787.659.862-53; Valor: 
r$ 1.318,80. cB PM Willame Vasconcelos Garcia; cPf: 001.308.722-37; 
Valor: r$ 1.266,00. cB PM adelson ferreira dias; cPf: 529.722.242-
72; Valor: r$ 1.266,00. Sd PM Bekel Viana ferreira; cPf: 033.630.452-
80; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 1510/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento 
legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: abaetetuba-Pa; destino: 
Mocajuba-Pa; Período: 28/03 a 01/04/2022; Quantidade de diárias: 05 
de alimentação; Servidores: SGT PM Marcos roberto ribeiro dias; cPf: 
947.822.452-20; Valor: r$ 659,40. SGT PM João luís Sousa ferreira; cPf: 
380.276.742-04; Valor: r$ 659,40. Sd PM Wilson costa rodrigues; cPf: 
001.891.422-51; Valor: r$ 633,00. Sd PM Welyngton José Xavier Silva; 
cPf: 948.425.232-04; Valor: r$ 633,00. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1511/22/di/dF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-
Pa; destino: anajás-Pa; Período: 27/03 a 01/04/2022; Quantidade de 
diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: TEN PM Jean 
costa da costa; cPf: 746.060.342-20; Valor: r$ 1.411,10. cB PM andré 
luiz da fonseca leão; cPf: 004.996.972-27; Valor: r$ 1.266,00. cB PM 
Edmilson rodrigues de oliveira; cPf: 885.056.002-82; Valor: r$ 1.266,00. 
cB PM Eder da Gama E Gama; cPf: 830.025.292-49; Valor: r$ 1.266,00. 
Sd PM daniel Soares Torres da Silva Junior; cPf: 028.938.062-60; Valor: 
r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 1512/22/di/dF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: abaetetuba-Pa; destino: Mocajuba-Pa; Período: 04 a 08/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação; Servidores: SGT PM Girlanda 
carvalho Nunes; cPf: 726.421.652-72; Valor: r$ 659,40. cB PM robson 
farias de Sousa; cPf: 000.130.872-66; Valor: r$ 633,00. cB PM francisco 
da Silva ferreira Junior; cPf: 786.328.622-00; Valor: r$ 633,00. cB PM 
alan ribeiro dias; cPf: 846.736.482-34; Valor: r$ 633,00. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 778817
Portaria Nº 1477/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
SEMaNa SaNTa 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período:14 a 18/04/2022; 
Quantidade de diárias: 04 diária(s) de alimentação e 04 diária(s) de 
Pousada; Servidores: Sd PM Elton Silva de Moraes; cPf:005.946.732-
08; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM rafaella Silva Mendes; cPf: 023.088.662-
09; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 1478/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período:14 a 
18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 diária(s) de alimentação e 04 
diária(s) de Pousada; Servidores: cB PM celiany ribeiro de Quadros; 
cPf:939.827.982-72; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM João Paulo Veloso 
corrêa; cPf: 532.798.832-53; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1479/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período:14 a 
18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 diária(s) de alimentação e 04 
diária(s) de Pousada; Servidores: cB PM Priscila romeiro de albuquerque; 
cPf:688.245.722-00; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM Sara larissa Neves 
Soares; cPf: 020.206.482-45; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1480/22/di/dF – objetivo: 12° curso de operações 
Especiais; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Goiânia-Go; Período: 19 a 25/03/2022; Quantidade de 
diárias: 06 diária(s) de alimentação, 06 diária(s) de Pousada; Servidores: 
Sd PM cleone Messias Brito; cPf:914.908.042-34; Valor: r$ 2.152,32. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 1481/22/di/dF – objetivo: a fim de atender chamado 
de Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
itaituba-Pa; destino: Jacareacanga-Pa; Período: 05 a 07/04/2022; 
Quantidade de diárias: 03 diária(s) de alimentação e 02 diária(s) de 
Pousada; Servidores: SGT PM aldemir Sousa de lima; cPf:414.650.162-
87; Valor: r$ 659,40. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 1482/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Bagre-Pa; Período:24 a 27/03/2022; Quantidade de diárias: 04 
diária(s) de alimentação e 03 diária(s) de Pousada; Servidores: SGT PM 
ricardo augusto Gonçalves do carmo; cPf:596.940.332-68; Valor: r$ 
923,16. cB PM denise Vilhena Monteiro; cPf: 948.693.752-49; Valor: r$ 
886,20. cB PM Jonilson Sozinho de Nazaré; cPf: 839.588.352-87; Valor: 
r$ 886,20. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 1483/22/di/dF – objetivo: a fim de atender chamado 
de Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
afuá-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 21 a 23/03/2022; Quantidade de 
diárias: 02 diária(s) de alimentação e 02 diária(s) de Pousada; Servidores: 
cB PM renan de Souza Pantoja; cPf:996.407.162-00; Valor: r$ 506,40. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1484/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; 
destino: Novo repartimento-Pa; Período: 24 a 25/03/2022; Quantidade de 
diárias: 02 diária(s) de alimentação e 01 diária(s) de Pousada; Servidores: 
SGT PM Xafi De Almeida Filho; CPF:365.719.112-72; Valor: R$ 395,64. SGT 
PM José daniel de Sousa Moraes; cPf: 718.867.612-72; Valor: r$ 395,64. 
cB PM Pablo campos araneda; cPf: 709.324.842-04; Valor: r$ 379,80. Sd 
PM fernando dos Santos da Silva; cPf: 022.635.072-05; Valor: r$ 379,80. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1485/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; 
destino: Óbidos-Pa; Período:20/03 a 03/04/2022; Quantidade de diárias: 
15 diária(s) de alimentação e 14 diária(s) de Pousada; Servidores: TEN PM 
Éder de Jesus Pereira da Silva; cPf:404.334.042-72; Valor: r$ 4.092,19. 
SGT PM Gabriel lucio ribeiro Siqueira; cPf: 319.952.092-87; Valor: r$ 
3.824,52. cB PM Euler Bruno Bentes do Nascimento; cPf: 020.300.012-
95; Valor: r$ 3.671,40. cB PM Moacir Gentil Pedroso; cPf: 769.354.932-
34; Valor: r$ 3.671,40. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 1486/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; 
destino: Óbidos-Pa; Período: 20/03 a 03/04/2022; Quantidade de diárias: 
15 diária(s) de alimentação, 14 diária(s) de Pousada; Servidores: SGT 
PM Janary leão amaral cota; cPf:823.031.692-91; Valor: r$ 3.824,52. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1487/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; 
destino: Óbidos-Pa; Período: 20/03 a 03/04/2022; Quantidade de diárias: 
15 diária(s) de alimentação e 14 diária(s) de Pousada; Servidores: SGT 
PM fagner leal Nogueira; cPf:877.713.572-53; Valor: r$ 3.824,52. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1488/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; 
destino: Óbidos-Pa; Período: 20/03 a 03/04/2022; Quantidade de diárias: 
15 diária(s) de alimentação e 14 diária(s) de Pousada; Servidores: cB 
PM Greice Kelly ribeiro Batista; cPf:932.682.702-04; Valor: r$ 3.671,40. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1489/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; 
destino: Óbidos-Pa; Período: 20/03 a 03/04/2022; Quantidade de diárias: 
15 diária(s) de alimentação e 14 diária(s) de Pousada; Servidores: cB PM 
Maycon ray lima; cPf:529.666.072-20; Valor: r$ 3.671,40. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1490/22/di/dF – objetivo: a fim de cumprir 
diligências de iPM; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Tucuruí-Pa; destino: Tailândia-Pa; Período: 28 a 31/03/2022; 
Quantidade de diárias: 03 diária(s) de alimentação e 03 diária(s) de 
Pousada; Servidores: TEN cEl PM Marcus Vinicius dos Santos Silva; 
cPf:566.182.042-91; Valor: r$ 949,56. SUB TEN PM Marcelino luciano dos 
anjos; cPf: 450.989.802-91; Valor: r$ 791,28. cB PM anderson Marcio 
Monteiro Melo; cPf: 791.182.402-91; Valor: r$ 759,60. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1491/22/di/dF – objetivo: a fim de atender chamado 
de Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
anajás-Pa; destino: Breves-Pa; Período: 19 a 21/04/2022; Quantidade de 
diárias: 03 diária(s) de alimentação e 02 diária(s) de Pousada; Servidores: 
cB PM francisco Eder Pacheco de Souza; cPf:897.028.632-72; Valor: 
r$ 633,00. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
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Portaria Nº 1492/22/di/dF – objetivo: a fim de atender chamado 
de Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Santarém-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 05 a 07/04/2022; Quantidade 
de diárias: 03 diária(s) de alimentação e 02 diária(s) de Pousada; 
Servidores: SGT PM fábio Teixeira Batista; cPf:381.517.072-91; Valor: 
r$ 659,40. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 1493/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
SEMaNa SaNTa 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; 
Quantidade de diárias: 04 diária(s) de alimentação e 04 diária(s) de 
Pousada; Servidores: caP PM diego Santos Wanzeller; cPf:797.758.102-
72; Valor: r$ 1.160,56. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 1494/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
SEMaNa SaNTa 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período:14 a 18/04/2022; 
Quantidade de diárias: 04 diária(s) de alimentação e 04 diária(s) de 
Pousada; Servidores: MaJ PM Bruno Gama Pereira; cPf:986.014.582-20; 
Valor: r$ 1.055,04. SGT PM Eduardo de Jesus coelho; cPf: 471.388.742-
00; Valor: r$ 696,32. cB PM rafael farias do carmo; cPf: 915.910.902-
53; Valor: r$ 685,76. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 1495/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
SEMaNa SaNTa 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; 
Quantidade de diárias: 04 diária(s) de alimentação e 4 diária(s) de 
Pousada; Servidores: cB PM Jacquelino da Silva Maciel; cPf:717.796.802-
44; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 1496/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 14 a 
18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 diária(s) de alimentação e 04 
diária(s) de Pousada; Servidores: SGT PM Kedson dos Santos corrêa; 
cPf:698.299.852-53; Valor: r$ 1.055,04. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1497/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 14 a 
18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 diária(s) de alimentação e 04 
diária(s) de Pousada; Servidores: SGT PM almério Holanda Silva do 
Nascimento; cPf:453.861.882-91; Valor: r$ 1.055,04. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 778900
Portaria Nº 1380/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
SEMaNa SaNTa 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Tomé açu-Pa; destino: São dom

Protocolo: 778908

t.
.

torNar seM eFeito
.

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 
34.747 de 26/10/2021, referente as diárias, portarias nº 2015/21-df, 
que gerou o protocolo de publicação: 720862.

Protocolo: 778605
Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 
34.909 de 28/03/2022, referente as diárias, portarias nº 1380/22-df, 
que gerou o protocolo de publicação: 776812.

Protocolo: 778915
GoVerNo do estado do ParÁ

PoLÍcia MiLitar do ParÁ (PMPa)
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo (sePLad)
coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso 

de ForMaÇÃo de PraÇas cFP/PMPa/2020
editaL Nº110/cFP/PMPa/sePLad, de 30 de MarÇo de 2022

resULtado deFiNitiVo e HoMoLoGaÇÃo do coNcUrso
Para caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice

a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará – PMPa e a SEcrETaria dE 
ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SEPlad, no uso de 
suas atribuições legais e em face das decisões judiciais proferidas em 
caráter liminar, tornam público o rESUlTado fiNal E HoMoloGaÇÃo do 
concurso público destinado à admissão ao curso de formação de Praças da 
Polícia Militar do Pará – cfP/PMPa/2020, para os candidatos na condição 
sub judice, conforme a seguir:
1 do resULtado FiNaL
1.1 Relação final dos candidatos, na condição sub judice, com decisões 
judiciais para prosseguir no concurso público destinado à admissão ao 
curso de formação de Praças da Polícia Militar do Pará - cfP/PMPa/2020, 
na seguinte ordem: número de inscrição, nome completo do candidato e 
nota final no certame.

1.1.1 cfP/PMPa (sexo masculino) – código 201.
272168994, carloS rafaEl PErEira do ESPiriTo SaNTo, 48 (sub 
judice, ação ordinária nº 0854895-46.2021.8.14.0301); 272180674, 
WaGlENE GEMaQUE GoNZaGa, 45 (sub judice, ação ordinária nº 
0858754-70.2021.8.14.0301).
2. Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 30 de março de 2022.
coroNEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

GoVerNo do estado do ParÁ
PoLÍcia MiLitar do ParÁ (PMPa)

secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 
adMiNistraÇÃo (sePLad)

coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso 
de ForMaÇÃo de PraÇas – cFP/PMPa/2020

editaL Nº 111/cFP/PMPa/sePLad, de 30 de MarÇo de 2022 
reiNteGraÇÃo de caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice

a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará – PMPa e a SEcrETaria dE 
ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SEPlad, no uso de 
suas atribuições legais e em face da decisão judicial proferida em caráter 
liminar, tornam pública a suspensão da eliminação do candidato, bem 
como a reintegração no certame, na condição “sub judice”, para participar 
das demais etapas do concurso público destinado à admissão ao curso de 
formação de Praças da Polícia Militar do Pará – cfP/PMPa/2020, conforme 
a seguir:
1 da reiNteGraÇÃo de caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice
1.1 fica reintegrado no certame o candidato na seguinte ordem: número 
de inscrição e nome completo:
272188992, YaN KENNEdY rodriGUES da SilVa (sub judice, Mandado de 
Segurança nº 0812056-49.2021.8.14.0028). 
2 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 30 de março de 2022.
coroNEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

GoVerNo do estado do ParÁ
PoLÍcia MiLitar do ParÁ (PMPa)

secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 
adMiNistraÇÃo (sePLad)

coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso 
de ForMaÇÃo de PraÇas – cFP/PMPa/2020

editaL Nº 112/cFP/PMPa/sePLad, de 30 de MarÇo de 2022
coNVocaÇÃo Para a reaLiZaÇÃo do teste de aVaLiaÇÃo FÍsica
a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará – PMPa e a SEcrETaria dE 
ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SEPlad, no uso de suas 
atribuições legais e em face das decisões judiciais proferidas em caráter 
liminar, tornam pública a convocação de candidatos, na condição sub 
judice, do concurso público destinado à admissão ao curso de formação 
de Praças da Polícia Militar do Pará – cfP/PMPa/2020, para a realização da 
4ª Etapa – Teste de avaliação física, conforme a seguir:
1 caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice, coNVocados Para a 
etaPa de teste de aVaLiaÇÃo FÍsica
1.1 ficam convocados para a realização da 4ª Etapa – Teste de avaliação 
física, os candidatos, na condição sub judice, abaixo relacionados na 
seguinte ordem: cidade, número de inscrição, nome do candidato em 
ordem alfabética.
a) cfP/PMPa (sexo masculino – código 201): 
BeLÉM
TUrMa 01 – 6h20min: 272169985, ariEl JoNES dE oliVEira GoBira 
(sub judice, ação ordinária nº 0810901-11.2021.8.14.0028); 272109094, 
ENGElS fEliPE oliVEira SaNToS dE alMEida (sub judice, Mandado 
de Segurança nº 0810900-26.2021.8.14.0028); 272116593, WalESSoN 
BrUNo da SilVa NaSciMENTo (sub judice, ação ordinária nº 0800020-
43.2022.8.14.0091); 272188992, YaN KENNEdY rodriGUES da SilVa 
(sub judice, Mandado de Segurança nº 0812056-49.2021.8.14.0028).
2 da 4ª etaPa – teste de aVaLiaÇÃo FÍsica 
2.1 a 4ª Etapa – Teste de avaliação física, de presença obrigatória e de 
caráter exclusivamente eliminatório, será realizada pelo iadES, no dia 02 
de abril, conforme horário acima mencionado e local a seguir:
a) em Belém/Pa – dia 2 de abril de 2022 (sábado)
UEPa-ccBS
av. João Paulo ii, 817 - Belém – Pará – cEP: 68376-035.
2.2 o candidato deverá comparecer ao local do Teste de avaliação física, 
com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência do horário fixado no 
comunicado mencionado no subitem 2.1, acima. 
2.3 o Teste de avaliação física realizar-se-á, independentemente das 
diversidades físicas ou climáticas, na data estabelecida para a realização 
do mesmo.
2.4 Não será permitida a entrada e permanência de candidatos fora do seu 
horário de convocação, bem como de terceiros (acompanhantes), durante 
todo o período de realização do Teste de avaliação física, em quaisquer 
dependências do local de realização da fase.
2.5 o candidato deverá comparecer com roupa e calçado apropriados à 
prática da educação física, munido de documento de identidade original, 
com foto, capaz de identificá-lo (conforme o subitem 9.4 do Edital 
Normativo) e de atestado médico original específico para tal fim, emitido 
há, no máximo, 15 (quinze) dias anteriores ao da realização dos testes.
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2.5.1 o atestado médico deverá conter, expressamente, a informação 
de que o candidato está apto a realizar os testes de avaliação física do 
concurso público para admissão ao curso de formação de Praças - cfP/
PMPa, sem qualquer restrição.
2.5.2 o atestado médico deverá conter a assinatura e o nome completo 
do médico responsável por sua emissão, além do número de seu registro 
no conselho regional de Medicina (crM). Não serão aceitos atestados 
médicos expedidos para fins de trabalho, ou seja, aqueles que comprovam 
apenas que o candidato goza de saúde física e mental e que não constam 
explicitamente a aptidão para a realização dos testes de avaliação física do 
concurso público.
2.5.3 Todas as informações constantes no atestado médico devem estar legíveis. 
2.5.4 Não será aceito o atestado que não atenda os dispositivos contidos 
nos subitens 2.5.1e 2.5.2 deste edital. 
2.5.5 O atestado médico deverá ser entregue no momento da identificação 
do candidato para o início da prova e será retido pelo iadES.
2.5.6 Não será aceita a entrega do atestado médico em momento posterior 
ao da realização do teste de avaliação física.
2.5.7 o candidato que deixar de apresentar o atestado médico será 
impedido de realizar a 4ª Etapa – Teste de avaliação física, sendo, 
consequentemente, eliminado do certame. 
2.6 O candidato que não comparecer ao local na hora definida perderá 
o direito de realizar os eventos agendados, qualquer que venha a ser o 
motivo alegado, e será considerado eliminado. 
2.7 os testes físicos serão realizados em até 2 (duas) tentativas, sendo 
concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver o 
desempenho mínimo na primeira, após um tempo não menor do que 5 
(cinco) minutos e máximo de 1 (uma) hora da realização da tentativa 
inicial, com exceção do teste de corrida que será realizado em apenas 1 
(uma) tentativa. 
2.8 os testes e índices mínimos do teste de avaliação física obedecerão 
às normas relacionadas a seguir, para ambos os sexos, conforme índices 
mínimos dos seguintes exercícios físicos: 
a) flexão/sustentação de braço na barra fixa horizontal: 2 (duas) repetições 
para o sexo masculino e 12 (doze) segundos de sustentação para o sexo 
feminino; 
b) flexão abdominal sobre o solo com duração de 1 (um) minuto: 30 
(trinta) repetições para o sexo masculino e 27 (vinte e sete) repetições 
para o sexo feminino; 
c) flexão de braço no solo: 23 (vinte e três) repetições para ambos os 
sexos, sendo a execução para os homens em 4 (quatro) apoios (mãos e 
pés) e para as mulheres em 6 (seis) apoios (mãos, joelhos e pés); 
d) corrida com duração de 12 (doze) minutos: 2.000 (dois mil) metros para 
o sexo masculino e 1.600 (mil e seiscentos) metros para o sexo feminino. 
2.9 os testes físicos serão aplicados conforme descrição e performances 
mínimas exigidas contidas no Edital nº 01-cfP/PMPa/ SEPlad-, de 
12/11/2020. 
2.10 os candidatos poderão desistir de realizar os testes que compõem a 
4ª Etapa – Teste de avaliação física, por escrito, em formulário próprio a 
ser fornecido pela comissão organizadora. 
2.11 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporária ou 
permanente que impossibilitem a realização dos testes ou que diminuam a 
capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não 
sendo dispensado nenhum tratamento privilegiado, mesmo que ocorram 
durante a realização dos testes. 
2.12 São condições que implicam na eliminação do candidato: 
a) faltar ou chegar atrasado para o exame físico; 
b) for considerado inapto por não ter atingido o índice mínimo exigido 
em qualquer um dos testes aplicados ou não realizar os testes físicos na 
data prevista, seja por qualquer motivo de alterações psicológicas e/ou 
fisiológicas temporárias ou permanentes; 
c) deixar a candidata gestante ou em estado de puerpério de apresentar 
atestado médico, emitido até 48 (quarenta e oito) horas antes da 
realização do teste de avaliação física, por médico especialista habilitado 
para emiti-lo, atestando que ela pode realizar o teste de avaliação física, 
e (ou) não assinar o Termo de responsabilidade fornecido pela comissão 
organizadora; e 
d) desistir, por escrito, de realizar qualquer um dos testes que compõem a 
4ª Etapa – Teste de avaliação física. 
2.13 Será considerado apto o candidato que atingir o desempenho mínimo 
em todos os testes. 
2.14 o candidato será submetido a todos os testes, independentemente de 
seu aproveitamento em cada um deles. 
2.15 a candidata que se apresentar, no local, no dia e no horário 
estabelecidos no edital específico de convocação, com atestado médico que 
comprove situação de gravidez ou estado de puerpério que a impossibilite 
de realizar os testes de avaliação física, terá suspensa a sua avaliação física 
na presente etapa. a candidata continuará participando das demais etapas 
e, caso aprovada em todas elas, será convocada para a realização dos testes 
de avaliação física após o período máximo de 90 (noventa) dias, a contar 
da data do parto ou fim do período gestacional ou estado de puerpério, de 
acordo com a conveniência da administração, sem prejuízo da participação 
nas demais etapas do concurso público. É de inteira responsabilidade da 
candidata procurar o iadES, após o período mencionado, para a realização 
da referida etapa. 
2.15.1 O atestado médico deverá ser entregue no momento de identificação 
da candidata para a realização dos testes de aptidão física, não sendo 
aceita a entrega de atestado médico em outro momento. a candidata que 
não entregar o atestado médico e, se recusar a realizar os testes de aptidão 
física alegando estado de gravidez, será eliminada do concurso público. 

2.15.2 a candidata que apresentar o atestado médico que comprove seu 
estado de gravidez e, ainda assim, desejar realizar os testes de aptidão 
física deverá apresentar atestado em que conste, expressamente, que a 
candidata está apta a realizar os exercícios físicos. 
2.15.3 a candidata que deixar de apresentar qualquer dos atestados 
médicos nos dois momentos, ou que apresentá-los em desconformidade 
será eliminada do concurso público. 
2.15.4 os atestados médicos serão retidos e, em hipótese alguma, serão 
devolvidos ou fornecidas cópias a candidata. 
2.15.5 caso a candidata seja eliminada nas etapas posteriores a etapa de testes 
de avaliação física será automaticamente eliminada do certame, perdendo o 
direito de realizar os testes de aptidão física após 90 (noventa) dias, a contar da 
data do parto, estado de puerpério ou fim do período gestacional. 
2.16 Não haverá segunda chamada para a realização da etapa de testes 
de aptidão física. 
2.17 A contagem oficial de tempo, de distância percorrida e do número de 
repetições dos candidatos em cada teste será, exclusivamente, realizada 
pela Banca Examinadora.
2.18 Será considerado apto na etapa de teste de aptidão física o candidato 
que atingir o desempenho mínimo em todos os testes. 
3.19 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e (ou) a participação 
de terceiros durante a realização da etapa de testes de aptidão física. 
2.20 Não haverá segunda chamada para a realização da 4ª Etapa – Teste 
de avaliação física. Será eliminado do concurso público o candidato que 
não comparecer ao local e horário previstos para a sua realização. 
2.21 caberá ao coordenador da Banca Examinadora decidir sobre quaisquer 
imprevistos ocorridos durante a 4ª Etapa – Teste de avaliação física. 
2.22 o candidato considerado inapto poderá interpor recurso no prazo 
máximo de 3 (três) dias úteis após a publicação do resultado preliminar do 
teste de avaliação física. 
2.23 É obrigatória a utilização de máscara protetora facial para acesso e 
permanência no local de realização da 4ª Etapa – Teste de avaliação física, sendo 
responsabilidade do candidato comparecer ao local com a própria máscara. 
o iadES não fornecerá máscaras. Será permitido ao candidato o consumo 
individual de água e alimentos entre os intervalos das baterias de teste.
Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 30 de março de 2022.
coroNEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 779051
..

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

diÁria
.

Portaria Nº 049/2022/Gab. diretor/FasPM – Por haver 
necessidade de divulgação das novas ferramentas de assistência Social 
para os contribuintes do faSPM. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Monte alegre-Pa; destino: Prainha-Pa; Períodos 04 
a 08 de abril de 2022; Quantidade de diárias: 05 diárias de alimentação e 
05 diárias de pousada; Na categoria “B”; Servidores: 1ºSGT PM rG 25129 
EdilSoN aNToNio BEZErra do NaSciMENTo; cPf: 361.933.213-68, no 
Valor: r$ 1.318,80; cB rG 37841 aldo da coSTa PiNTo filHo; cPf: 
876.920.232-04, no Valor: r$ 1.266,00. ordENador: MoiSÉS coSTa 
da coNcEiÇÃo; PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS 
aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 778641
Portaria Nº 050/2022/Gab. diretor/FasPM- objetivo: em virtude 
de realizar a condução de associados e dependentes a serviço deste faSPM, 
nos períodos de 17,26 e 28 de janeiro, e 02,04 e 09 de fevereiro de 2022. 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84: origem: castanhal/Pa destino: 
Belém/Pa, 06 diárias de alimentação na categoria “B”; Servidor: SGT PM 
rG 33371 clEYSoN da SilVa coSTa; cPf: 621.760.212-15, no Valor: 
r$ 791,28. ordENador: MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo; PraZo Para 
PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 778730
..

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

5º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
N° 003/2017- FUNsaU

objeto: prestação de serviços de sistema de gestão de abastecimento de 
combustível.
Vigência: 01/04/2022 a 31/03/2023
recursos orçamentários: fonte: 0101 (recurso do Tesouro) 0350 (recurso 
Próprio – Superávit) Programa de Trabalho: 06122129783380000 Nature-
za de despesa: 339030/ Valor total: r$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)
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contratante: fundo de Saúde dos Servidores Militares - fUNSaU
contratada: TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a,
ordenador: liSio EdUardo caPEla HErMES cEl QoSPM rG 27235
diretor do fUNSaU

Protocolo: 778697
1º terMo aditiVo ao coNtrato de credeNciaMeNto 

N° 007/2021- FUNsaU
objeto: prestação de serviços na área da saúde.
Vigência: 01/04/2022 a 31/03/2023
recursos orçamentários: fonte: 0101 (recurso do Tesouro) 0301 (recurso 
do Tesouro – SUPEráViT) 0150 (recurso Próprio) 0350 (recurso Próprio – 
Superávit) Programa de Trabalho: 06303150282770000 Natureza de des-
pesa: 339039/ Valor total: r$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais)
contratante: fundo de Saúde dos Servidores Militares - fUNSaU
contratada: laBoraTÓrio aMaral coSTa MEdiciNa diaGNÓSTica/lTda
ordenador: liSio EdUardo caPEla HErMES cEl QoSPM rG 27235
diretor do fUNSaU

Protocolo: 778686

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 102 de 29 de MarÇo de 2022
o coMaNdaNTE-GEral do cBMPa E coordENador ESTadUal dE dE-
fESa ciVil, no uso das atribuições que lhe confere o art. 4º e 10 da lei nº 
5.731 de 15 de dezembro de 1992;
considerando o art 46-a, da lei Estadual nº 5.251/85, alterada pela lei nº 
9.387, de 16 de dezembro de 2021.
considerando o decreto nº 2.907, de 22 de junho de 1998, que criou no 
cBMPa a diretoria de Pessoal;
considerando a necessidade de instituir procedimentos para a atualização 
cadastral de Bombeiros Militares em processo de reforma;
considerando o Parecer nº 045/2022, da comissão de Justiça do cBMPa;
considerando a solicitação gerada através do Processo administrativo Ele-
trônico nº 2022/214272, resolve:
art. 1º Estabelecer os procedimentos de recadastramento, perante a ad-
ministração Pública, de Bombeiros Militares em processo de reforma que 
será realizado pela diretoria de Pessoal do cBMPa.
art. 2º a diretoria de Pessoal realizará a convocação dos Bombeiros Milita-
res que se encontram em processo de reforma conforme a seguir:
§ 1º - A primeira convocação será realizada através de publicação em Bo-
letim Geral e no site do cBMPa;
§ 2º - A segunda convocação será realizada através de encaminhamento 
de notificação via Correios;
§ 3º - A terceira convocação será realizada através de publicação de noti-
ficação em Diário Oficial do Estado.
art. 3º a convocação determina o comparecimento dos Bombeiros Militares 
em processo de reforma à comparecerem no Quartel do comando Geral do 
cBMPa, sito a av. Júlio césar nº 3000, Val-de-cans - Belém-Pa, munidos 
dos documentos abaixo relacionados para ato de recadastramento perante 
a administração Pública no prazo de 15 (quinze) dias.
i- Para a formalização do ato, se faz necessário a apresentação dos seguin-
tes documentos:
a) documento de identidade do Militar;
b) certidão de casamento ou Nascimento;
c) comprovante de residência (atual);
d) Último contracheque;
e) Boletim Geral de inclusão e promoções;
f) declaração de não acumulação de cargo (disponível na dP);
g) Certificado do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos - CAS (se houver);
h) certidão de Tempo de Serviço Militar ou de outra esfera;
i) certidão de Tempo Escolar (se houver);
j) certidão de Tempo de contribuição, com Boletim Geral de averbação 
(se houver);
k) documentos dos dependentes: rG e cPf (Esposo/a ou companheiro/a); 
RG, CPF e Certidão de Nascimento (filhos);
art. 4º Não sendo possível ao militar a apresentação de forma pessoal, 
exclusivamente por estar fora do Estado, poderá acessar ao site do cBMPa: 
https://www.bombeiros.pa.gov.br e na aba “recadastramento” anexar os 
arquivos originais, conforme previsto no art.3º, em formato (Pdf), com 
tamanho máximo de 5MB.
Parágrafo único. No caso da hipótese acima, será obrigatória a comprova-
ção de que encontra-se fora da sede.
art. 5º o Bombeiro Militar que não atender a convocação e consequen-
temente não se recadastrar, estará sujeito às sanções previstas no art 
46-a, da lei Estadual nº 5.251/85, alterada pela lei nº 9.387, de 16 de 
dezembro de 2021.
art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil, em exercício

Protocolo: 778467

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 040/iN/coNtrato, de 29 de MarÇo 2022
o coMaNdaNTE-GEral do cBMPa E coordENador ESTadUal dE 
dEfESa ciVil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º e 10º 
da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992, a PorTaria Nº 213 de 28 de 
dezembro de 2018, que institui o Grupo Técnico de Gestão de compras e 
considerando o Processo administrativo N° 2021/820588, resolve:
art. 1º designar o cB BM fErNaNdo riBEiro SilVa, Mf: 57189238/1, como 
fiscal do contrato n° 022/2022, celebrado com a Empresa aNToNio ailToN 
da crUZ UcHoa - ME, cNPJ: 28.564.781/0001-66, cujo objeto é a aquisição 
de lavadora de alta pressão modelo industrial/profissionaL, para acompanhar 
e fiscalizar sua execução em obediência ao art. 67 da lei nº 8.666/93 e o art. 
6º do decreto estadual nº 870, de 04 de outubro de 2013.
art. 2º designar o cB QBM JEfErSoN SilVa da PaZ, Mf: 57189170-1 
como fiscal Suplente do referido contrato, que assumirá todas as atribui-
ções do fiscal Titular nos seus impedimentos e afastamentos, gozo de fé-
rias, e casos de ausência por motivo de força maior, conforme art. 66 e 71 
da lei Estadual nº 5.251/1985 e art. 70-a, 70-B, 70-c da lei ordinária Nº 
8.974/2020, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares Estaduais do Estado 
do Pará e regulamento do cBMPa.
art. 3º o fiscal do contrato será o responsável por sua perfeita execução, 
cabendo-lhe atestar o recebimento dos serviços prestados mediante termo 
de recebimento circunstanciado, conforme arts. 67 e 73 da lei nº 8.666/93.
art. 4º determinar ao fiscal do contrato que informe a diretoria de apoio 
logístico do cBMPa, dentro do prazo de 48h (quarenta e oito horas), qual-
quer afastamento que o impossibilite em dar continuidade nos trabalhos 
inerentes à fiscalização do contrato.
art. 5º determinar ao fiscal que remeta até o 5° (quinto) dia útil de cada 
bimestre, relatório de acompanhamento do instrumento contratual à dire-
toria de apoio logístico do cBMPa.
art. 6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vi-
gência até o vencimento do instrumento contratual ou de seus termos 
aditivos, quando houver.
JaYME dE aViZ BENJÓ - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil, em Exercício.

Protocolo: 778666

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº: 022/2022
EXErcÍcio: 2022
objeto: aquisição de lavadora de alta pressão modelo industrial/profissional.
origem: coTaÇÃo ElETrÔNica n° 01/2022 – cBMPa e Processo adminis-
trativo N° 2021/820588.
data da assinatura: 29/03/2022
Valor Global: r$3.459,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais).
Vigência: 29/03/2022 até 29/03/2023
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000
funcional Programática: 06.182.1502.7563
Elemento de despesa: 449052
Plano interno: 1050007563E
contratada: aNToNio ailToN da crUZ UcHoa - ME
cNPJ: 28.564.781/0001-66
ordenador: JaYME dE aViZ BENJÓ - cEl QoBM

Protocolo: 778663

diÁria
.

eXtrato da Portaria Nº 67/diÁria/dF 
de 15 de FeVereiro de 2022

conceder aos militares: TEN MarcoS MaTHEUS dE SoUSa MorEi-
ra Mf:5932587, SGT SEBaSTiÃo fErrEira doS SaNToS JÚNior 
Mf:57173927, cB daVid aUGUSTo fErNaNdES dE alMEida Mf:57218539 
e ao Sd JÚlio cÉSar alVES PEdrEiro Mf:5932568, 04 (QUaTro) diárias 
de alimentação e 04 (QUaTro) diárias de pousada para cada, perfazendo 
um valor total de r$4.209,52 para seguirem viagem de Santarém-Pa para 
comunidade São Jorge - lago Grande de curai - Santarém-Pa, no período 
de 22 a 25 de Janeiro de 2022, a serviço do coP. Esta portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 68/diÁria/dF 
de 21 de FeVereiro de 2022

conceder aos militares: cEl lUÍS arTHUr TEiXEira ViEira Mf:5749034 e 
ao cB MarcoS coNTENTE SilVa Mf:57189358, 02 (dUaS) diárias de ali-
mentação e 01 (UMa) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor 
total de r$854,58 para seguirem viagem de Belém-Pa para altamira– Pa, 
no período de 08 a 10 de fevereiro de 2022, a serviço da dal. Esta portaria 
entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
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eXtrato da Portaria Nº 69/diÁria/dF 
de 21 de FeVereiro de 2022

conceder aos militares: SGT MaNoEl NaZarENo oliVEira dE SoU-
Za JUNior Mf:54185202, cB WElliNGToN EVaNGEliSTa fErrEira 
Mf:57217773 e ao cB THiaGo GlYSToN da SilVa Mf:57218514, 07 
(SETE) diárias de alimentação e 06 (SEiS) diárias de pousada para cada, 
perfazendo um valor total de r$ 5.006,04 para seguirem viagem de Belém-
Pa para Salvaterra– Pa e Breves-Pa, no período de 25 de fevereiro de 2022 
a 03 de Março de 2022, a serviço do dal. Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 70/diÁria/dF 
de 21 de FeVereiro de 2022

conceder aos militares: SGT lEaNdro aUGUSTo ESTEVES dE SoUZa 
Mf:57173607, cB WElliNGToN EVaNGEliSTa fErrEira Mf:57217773 e ao cB 
THiaGo GlYSToN da SilVa criSPiM, 09 (NoVE) diárias de alimentação e 08 
(oiTo) diária de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$6.546,36 
para seguirem viagem de Belém-Pa para Paragominas-Pa, São Miguel do Gua-
má-Pa e castanhal-Pa, no período de 17 a 25 de fevereiro de 2022, a serviço da 
dal. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 72/diÁria/dF 
de 21 de FeVereiro de 2022

conceder aos militares: cB doUGlaS EdUardo cordEiro doS SaNToS 
Mf:57190193 e ao Sd fEliPE loPES cardoSo Mf:5932523, 01 (UMa) 
diária de alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$253,20 
para seguirem viagem de Tailândia-Pa para a capital do estado, no dia 28 
de dezembro de 2021, a serviço do 14°GBM. Esta portaria entra em vigor 
na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 74/diÁria/dF 
de 21 de FeVereiro de 2022

conceder aos militares: SGT EdNilSoN cUNHa NaVarro Mf:5609690, 
cB EdUardo VaScoNcEloS fErNaNdES Mf:57218274 e ao Sd GlEid-
SoN VilHENa da SilVa Mf:5932581, 06 (SEiS) diárias de alimentação e 
05 (ciNco) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de 
r$4.235,88 para seguirem viagem de Santarém-Pa para almerim– Pa, no 
período de 15 a 20 de Novembro de 2021, a serviço do 4°GBM. Esta por-
taria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 85/diÁria/dF 
de 03 de MarÇo de 2022

conceder aos militares: STEN dENilSoN riBEiro liMa Mf:5608864, SGT 
iVaN TaVarES MoraiS Mf:5398690, SGT oTHoNiEl alEXaNdriNo fErrEi-
ra Mf:57218006, SGT JoEl JESSE BriTo da coSTa Mf:57174192, SGT raK-
SoN daNiEl SilVa doS rEiS Mf:54185297, SGT JoSE ariMaTEia dE MElo 
Mf:57173450, SGT rEWErToN SiVa dE NaZarE Mf:57173930, cB MarcElo 
PaiXao flEXa Mf:57218014, cB lUciaNo SoUSa dE oliVEira Mf:57218011 
e ao cB aNToNio MarQUES doS PaSSoS raBElo JUNior Mf:57217748, 20 
(ViNTE) diárias de alimentação e 19 (dEZENoVE) diárias de pousada para cada, 
perfazendo um valor total de r$46.595,28 para seguirem viagem de Belém-Pa 
para Breves-Pa, no período de 22 de fevereiro de 2022 a 13 de Março de 2022 , 
a serviço da dal. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 99/diÁria/dF 
de 09 de MarÇo de 2022

conceder aos militares: SGT lUiZ aNToNio aNdradE dE SoUSa 
Mf:57173393, SGT VÂNia criSTiNa coSTa SilVa Mf:57190182, SGT Ma-
THEUS da coNcEicao MoraES Mf:57173913, cB JoBSoN rodriGUES 
da coSTa Mf:57189297, cB ricardo SoUSa dE araUJo Mf:57189417, 
Sd NaYaNNa da coSTa oliVEira Mf:5932316, TcEl EriValdo doS 
SaNToS cardoSo Mf:51855688, SGT rodriGo da SilVa VaScoNcE-
loS Mf:57173865, cB GilSoN fErrEira MarTiNS Mf:57218368, MaJ 
alUiZ PalHETa rodriGUES Mf:54185206, cB NilSoN JUNior da coS-
Ta SiMÕES Mf:57218351, cB roZiMar lUcENa corrEa Mf:57189275, 
STEN aGUiNaldo BraGa Mf:5359414, cB rafaEl GoMES dE aNdradE 
Mf:57190094, SGT JoSE ricardo doS SaNToS riBEiro Mf:57189096, 
Sd EdilENa Maria riSUENHo VilacorTa Mf:5922977, SGT adriaNo 
do NaSciMENTo MoraiS Mf:5609054, SGT JoSEElSoN MoNTEiro GUi-
MarÃES Mf:5601010, cB MariclEia doS SaNToS coSTa Mf:57218031, 
SGT aNTÔNio afoNSo SiQUEira arrUda Mf:5610206, SGT faBio 
JÚNior SoUSa doS SaNToS Mf:57173981, cB Maria do Socorro 
oliVEira dE MElo Mf:57218522, SGT WillaMi NaTiVidadE do NaS-
ciMENTo Mf:5601320, SGT JorGE da SilVa MacHado Mf:57173921, 
SGT clEilSoN aNdradE liMa Mf:57173999, SGT EdilSoN PoNTES da 
SilVa JUNior Mf:57173663, TEN SaMUEl JoNaTHa araÚJo da MoTa 
Mf:5932591, SGT carloS MaGNo GoMES MaTo Mf:57174007, SGT Wil-
SoN oliVEira do roSário Mf:57218247 e ao cB dENiS BoroTo coS-
ME Mf:57218254, 01 (UMa) diária de alimentação e 01 (UMa) diária de 
pousada para cada, perfazendo um valor total de r$7.920,62 para segui-
rem viagem de Belém-Pa, ananindeua-Pa, Salvaterra-Pa, capanema-Pa 
e altamira-Pa para Salinópolis-Pa, Santa luzia do Pará-Pa e Senador Jose 
Porfirio-PA , no período de 01 a 02 de Março de 2022, a serviço do COP . 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 101/diÁria/dF 
de 10 de MarÇo de 2022

conceder aos militares: TEN raiMUNdo fEliPE TaVarES MaciEl 
Mf:5932626, SGT oTHoNiEl alEXaNdriNo fErrEira Mf:57218006, 
SGT JoEl JESSE BriTo da coSTa Mf:57174192 e ao Sd carloS HENri-
QUE BarBoSa alcolUMBrE Mf:5932508, 05(ciNco) diárias de alimen-
tação e 05 (ciNco) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor 
total de r$5.314,70 para seguirem viagem de Belém-Pa para Breves-Pa, 
no período de 10 a 15 de Março de 2022 a serviço da dal/oBraS. Esta 
portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 108/diÁria/dF 
de 10 de MarÇo de 2022

conceder aos militares: MaJ alUiZ PalHETa rodriGUES Mf:54185206 e 
ao cB NilSoN JUNior da coSTa SiMÕES Mf:57218351, 12 (doZE) diá-
rias de alimentação e 11 (oNZE) diárias de pousada para cada, perfazendo 
um valor total de r$6.551,78 para seguirem viagem de Belém-Pa para Ma-
rabá-Pa, no período de 14 a 25 de Março de 2022 a serviço da corporação. 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

Protocolo: 778594

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de sUsPeNsÃo de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico – 17/2022

comunicamos aos interessados a suspensão do pregão eletrônico nº. 
017/2022, cujo objeto é a PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE locaÇÃo dE 
VEÍcUloS aUToMoTorES, para realizar os devidos ajustes no edital. Pos-
teriormente será publicada nova data para abertura da licitação.
Pregoeiro: leão da costa leão Neto.

Protocolo: 778479

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 022/2022 – PcePa | Pae Nº 2021/1280590
objeto: aquisição de equipamentos para a quebra de senhas de softwares 
visando a extração de dados ou análise de conteúdos de arquivos, com 
suporte de atualização tecnológica pelo fabricante, para as necessidades 
da área da computação forense da Polícia Científica do Pará.
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: 12 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: 778658

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2022 - Pae: 2021/1280590
objeto: aquisição de equipamentos para a quebra de senhas de softwares 
visando a extração de dados ou análise de conteúdos de arquivos, com 
suporte de atualização tecnológica pelo fabricante, para as necessidades 
da área da computação 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

Protocolo: 778627

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 486/ 2022
lEaNdro HENriQUE MacEdo raMoS
MaTrÍcUla: 5892260
carGo: auxiliar operacional
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 24/03/2022 a 25/03/2022
oBJETiVo: auxiliar na necrópsia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
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Portaria N°. 393/ 2022
MaNoEl doS SaNToS corrÊa
MaTrÍcUla: 3154297/2
carGo: Perito criminal
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 12/03/2022 a 22/03/2022
oBJETiVo: ficar a disposição.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 373/ 2022
daNiEl alVES JaTi
MaTrÍcUla: 5958574/1
carGo: Perito criminal
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 02/03/2022 a 12/03/2022
oBJETiVo: ficar a disposição.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 248/ 2022
alEX fErNaNdo coSTa GoMES
MaTrÍcUla: 5950543/2
carGo: Perito criminal
cidadE: iTaiTUBa - Pa
diária: 07 1/2 (Sete e meia) PErÍodo: 01/03/2022 a 08/03/2022
oBJETiVo: realizar perícias diversas.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 778523
Portaria N°. 191/ 2022

aNToNio raNilSoN BraGa da SilVa
MaTrÍcUla: 5955834/1
carGo: auxiliar operacional
EUdETo alVES GoMES JUNior
MaTrÍcUla: 5955847
carGo: auxiliar operacional
cidadE: caPiTÃo PoÇo - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 24/01/2022
oBJETiVo: realizar remoção cadaverica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 483/ 2022
lEaNdro HENriQUE MacEdo raMoS
MaTrÍcUla: 5892260
carGo: auxiliar operacional
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 16/03/2022 a 17/03/2022
oBJETiVo: auxiliar na necrópsia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 480/ 2022
EUdETo alVES GoMES JUNior
MaTrÍcUla: 5955847
carGo: auxiliar operacional
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 25/02/2022
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 491/ 2022
EliZEU riBEiro da SilVa
MaTrÍcUla: 57209006
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
JoSÉ iVaNildo da coSTa NaVEGaNTES
MaTrÍcUla: 5205239/1
carGo: Médico legista
MarcElo da SilVa E SilVa
MaTrÍcUla: 57193954/1
carGo: Motorista
cidadE: coNcÓrdia do Pará - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 11/03/2022
oBJETiVo: realizar exumação.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 778918
Portaria N°. 490/ 2022

dJair Garcia loPES
MaTrÍcUla: 57227568/1
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 13/03/2022 a 14/03/2022
oBJETiVo: ficar a disposição.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 499/ 2022
EdNaldo alcESaNo da SilVa
MaTrÍcUla: 5955628/1
carGo: auxiliar operacional
GilSoN riBEiro MaGalHÃES
MaTrÍcUla: 59489761
carGo: Motorista
PaBlo Y caSTro
MaTrÍcUla: 5889186/1
carGo: Perito criminal
Valdir riBEiro SilVa
MaTrÍcUla: 54181634/4
carGo: auxiliar operacional
cidadE: S.GEraldo araGUaia - Pa

diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 07/03/2022
oBJETiVo: realizar local de crime.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 500/ 2022
BrUNo alEXaNdrE ScalcoN
MaTrÍcUla: 5958535
carGo: Perito criminal
roBSoN WENdEl doS PraZErES cUNHa
MaTrÍcUla: 5958542/1
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
WiSToN aParEcido SilVa doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5892889/1
carGo: Motorista
cidadE: MEdicilaNdia - 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°. 512/ 2022
MaiK NEVES da crUZ
MaTrÍcUla: 5892890
carGo: Motorista
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 12/03/2022 a 13/03/2022
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 778927
Portaria N°. 511/ 2022

aNdrÉ lEaNdro dE MElo
MaTrÍcUla: 5848156/1
carGo: Perito criminal
aNToNio ErcilEi dE aNdradE
MaTrÍcUla: 55590320/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diáriaS: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 10/03/2022 a 14/03/2022
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 508/ 2022
JoSiaS ViaNa dE alMEida
MaTrÍcUla: 5915339/1
carGo: Motorista
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 15/03/2022
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 498/ 2022
EdUardo frEiTaS caldaS
MaTrÍcUla: 5918756/1
carGo: Motorista
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 15/03/2022
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 509/ 2022
WElliNGToN dE SoUZa SilVa
MaTrÍcUla: 5963351
carGo: Motorista
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 15/03/2022
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 778941
Portaria N°. 497/ 2022

carloS fErNaNdo dE MElo loPES
MaTrÍcUla: 5689376/2
carGo: Perito criminal
cidadE: oUrÉM - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 07/03/2022 a 10/03/2022
oBJETiVo: realizar perícia técnica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 477/ 2022
fErNaNdo SilVa dE MiraNda
MaTrÍcUla: 57233707/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BrEVES - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 16/03/2022 a 17/03/2022
oBJETiVo: Participar reunião riSP.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 239/ 2022
HiNToN BarroS cardoSo JÚNior
MaTrÍcUla: 5205255/1
carGo: Médico legista
cidadE: SoUrE - Pa
diária: 06 1/2 (Seis e meia) PErÍodo: 06/02/2022 a 12/02/2022
oBJETiVo: ação conjunta Policia civil.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 778950
Portaria N°. 239/ 2022

HiNToN BarroS cardoSo JÚNior
MaTrÍcUla: 5205255/1
carGo: Médico legista
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cidadE: SoUrE - Pa
diária: 06 1/2 (Seis e meia) PErÍodo: 06/02/2022 a 12/02/2022
oBJETiVo: ação conjunta Policia civil.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1708/ 2021
JoSÉ aUGUSTo BarBoSa dE aNdradE
MaTrÍcUla: 55590287/2
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa
diária: 07 1/2 (Sete e meia) PErÍodo: 19/11/2021 a 26/11/2021
oBJETiVo: rEaliZar PEriciaS..
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 778955

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 110/22-GaB/dGPcP de 28 de MarÇo de 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
r E S o l V E:
formalizar de acordo com o art.74 da lei n° 5.810 de 24.01.1994, 30 
(trinta) dias consecutivos de férias para os servidores abaixo, lotados nes-
ta Polícia Científica do Pará:
de: 01.04.2022 a 30.04.2022
Maíra dos Santos da Mata rezende - Perito criminal
Simone Maria Neto - Perito criminal
de: 01.05.2022 a 30.05.2022
Bruna de Souza faustino - Perito Médico legista
carlos Eduardo Bispo dos Santos costa Passos - Perito Médico legista
celso felipe Bandeira de Sá - Perito criminal
celso de oliveira Machado - Perito criminal
claudio Marçal Guimarães - Perito Médico legista
clebenilda caldas rodrigues Pereira - assistente administrativo
david coelho araujo - Motorista
dejane Neves linhares - Perito criminal
Joaquim Batista freitas de araújo - Perito criminal
José cleidson frota Silva - Perito Médico legista
José Raphael Naiff Bezerra - Perito Médico Legista
Manoel adalberto Matos de oliveira - Perito criminal
Maria do Socorro Marques de oliveira - assistente administrativo
odilene do Socorro Pantoja araujo - Perito criminal
risonete Mota da Silva - assistente administrativo
Silvio cristiano abrao luceiro - Perito criminal
Walldiney Pedra Gurgel - Perito criminal
Wilson Yoshimitsu Niwa - Perito Médico legista
de: 01.05.2022 a 15.05.2022
Edson Vand frota Pantoja - Perito criminal
de: 01.05.2022 a 20.05.2022
divino Mendes de castro - aux. Téc de Perícias - radiologia
de: 02.05.2022 a 16.05.2022
danielle Brunna ribeiro chagas cartaxo - Perito criminal
de: 02.05.2022 a 31.05.2022
celeste rodrigues Horiguchi - Perito Médico legista
de: 03.05.2022 a 01.06.2022
Mário Tavares Moreira Júnior - Perito odontolegista
de: 05.05.2022 a 03.06.2022
ricardo ferreira ozela - Perto criminal
de: 09.05.2022 a 23.05.2022
Eloisa Nassar de alencar rebelo Vianna - Perito odontolegista
de: 09.05.2022 a 28.05.2022
Juliana Neumann de almeida - aux. Téc. de Perícias
de: 13.05.2022 a 27.05.2022
Ezio Pires de Souza - Perito criminal
Sunara Pereira Melo - Perito criminal
de: 15.05.2022 a 30.05.2022
debora Maria Barros lopes - assistente administrativo
romulo Elias dos Santos ferreira - Perito criminal
de: 23.05.2022 a 21.06.2022
Bernadete de lourdes Guerreiro reale - Perito criminal
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 28 de Março de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral
Polícia Científica do Pará.

Protocolo: 778741

oUtras MatÉrias
.

desPacHo de JULGaMeNto
Processo e-protocolo nº. 2021/1241803 ref.: apuração Preliminar nº. 010/2021
assim, dEcido. ante os motivos acima expostos, considerando a reco-
mendação da Procuradora desta autarquia através do processo eletrônico 
2022/11678 recomendando a instauração de processo disciplinar em face 
da médica legista Edna Nery, a qual mesmo notificada por diversas vezes 
não procedeu a entrega do laudo, incorrendo assim em clara falta funcio-
nal. determino a instauração do competente processo disciplinar em face 

da mesma para que a luz do contraditório e ampla defesa apurar os fatos 
ali constantes. Publique-se portaria de instauração. Belém/Pa, 21 de março 
de 2022. danielle Silva de andrade lima Guerra - corregedora da PcP

Protocolo: 778797

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

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 nos Artigos 130, 131, §3º da Lei Federal Nº 9.503, 
de 23 setembro de 1997, que institui o código de Trânsito 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 que os veículos automotores, reboques e semirrebo-
ques, com capacidade de carga igual ou acima de 1,1 Ton., e veículos au-
tomotores 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
(republicada por atualização no doe nº 34.913, de 30/03/2022)

Protocolo: 778896

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
NÚMero do terMo: 5°

NÚMero do coNtrato: 013/2017
ModalidadE dE liciTaÇÃo: Pregão Eletrônico SEad/dGl/SrP N° 009/2016.
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e a empresa claro S.a., inscrita no cNPJ/Mf sob 
o nº 40.432.544/0001-47
oBJETo do coNTraTo: o presente contrato tem como objeto a contrata-
ção de pessoa jurídica especializada na prestação de Serviços de Telefonia 
fixa comutada (STfc), com o fornecimento de discagem direta a ramal 
(ddr) ou similar, e linha direta Empresarial, nas modalidades local (l), 
longa distância Nacional (ldN), longa distância internacional (ldi) e dis-
cagem direta Gratuita(ddG – 0800), incluindo um sistema informatizado 
de gerenciamento on – line.
Valor do coNTraTo aTUal: Para a execução dos serviços, será no valor 
mensal estimado de r$37.692,84 (Trinta e sete mil, seiscentos e noventae 
dois reais e oitenta e quatro centavos) perfazendo um valor total estimado 
de r$452.314,07 (Quatrocentos e cinquenta e dois,Trezentos e quatorze 
reais, sete centavos). JUSTificaTiVa do adiTaMENTo: o presente Termo 
aditivo tem por objeto a alteração da “cláusula décima Terceira – do Pre-
ço”, “cláusula décima Segunda – da dotação orçamentária”, e “cláusula 
Vigésima – da Vigência do contrato”.
ViGÊNcia do adiTaMENTo: início: 29/03/2022 Término: 28/03/2023
doTaÇÃo orÇaMENTária: 66.201 – departamento de Trânsito do Estado 
do Pará; 06 – Segurança Pública;122 – administração Geral;125 - Nor-
matização e fiscalização ;1297 – Manutenção da Gestão;1502 - Segu-
rança Pública; 8338 – operacionalização das ações administrativas; 8830 
- implementação das Unidades do detran; 339039 – outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica; 0261 – recursos Próprios; 0661 – recursos 
Próprios – Superávit
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 28/03/2022
ordENador rESPoNSáVEl:
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMaraES dE SoUZa coElHo
diretora Geral – dETraN/Pa
republicado por conter incorreções no doe nº 34.911. Protocolo: 777817

Protocolo: 778738

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1023/2022-daF/cGP, de 25/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
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coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/342424;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Emily Valéria lobato Mendes, matrícula nº 80845226/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
600,00 (SEISCENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas de 
locomoção na viagem para os municípios de Santarém, itaituba e altamira, 
conforme Processo de diárias n° 2022/341480
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-600,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 06/04/2022 à 14/04/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1025/2022-daF/cGP, de 25/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/323058;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Hellem Tayla da Silva Moura, matrícula nº 80845554/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas de loco-
moção na viagem para os municípios de Santana do araguaia, Santa Maria 
das Barreiras, cumaru do Norte, Pau dárco, floresta do araguaia, Banna-
ch, Tucumã e Sapucaia, conforme Processo de diárias n° 2022/322654.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.000,00
3339036-r$-1.000,00
3339039-r$-1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 08/04 a 07/05/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro

Portaria Nº 1031/2022-daF/cGP, de 28/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/340214;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Joaquim luiz farias caldas, matrícula nº 54183121/3.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-4.000,00 
(QUaTro Mil rEaiS) e destina-se a suprir despesas emergenciais e de pronto paga-
mento que possam vim ocorrer nas atividades desenvolvidas nos municipios de iga-
rapé açu, São Miguel do Guamá, Mãe do rio , Paragominas, dom Eliseu, Tomé- açu.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339036-r$-4.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 04/04 à 03/05/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1033/2022-daF/cGP, de 28/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/327912;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
aelson Pereira de Souza Junior, matrícula nº57175533/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) e destina-se com a finalidade urgente de 
compras de matérias de informática (hd’s e memoriais) que necessitam ser 
utilizados para suprir as demandas de equipamentos que se encontram em 
desuso por carecerem de peças de reposição.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-4.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1035/2022-daF/cGP, de 28/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/337230;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
José Justo dos Santos ramos Júnior, matrícula nº 5953249/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais da cirETraN a de capanema
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-2.000,00
3339039-r$-1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 30 dias a contar da data de recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1037/2022-daF/cGP, de 28/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/331782;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Joelson rocha ribeiro, matrícula nº 54192354/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
200,00 (dUZENToS rEaiS) e destina-se a suprir a despesas eventuais no 
municipio de Santa izabel do Pará.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 04 à 29/04/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1038/2022-daF/cGP, de 28/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/346520;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Jonelson Pantoja da Silva, matrícula nº 54196443/4.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas 
emergenciais e eventuais da referida cirETraN
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-2.000,00
3339036-r$-2.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 30 dias a contar da data de recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 778643
Portaria Nº 999/2022-daF/cGP, BeLÉM, eM 25/03/2022.

o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/332294;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos à servidora 
Michelle Guimarães Mattos Travassos, matrícula nº 5958812/1, no cargo 
de Gerente da ciretran de Santa izabel.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
14,00 (QUaTorZE rEaiS) e destina-se a suprir despesas de passagens 
intermunicipais.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-14,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 04/04 à 08/04/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
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Portaria Nº 1048/2022-daF/cGP, BeLÉM, eM 28/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/368304;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Josué coentro costa, matrícula nº 80845490 /1, no cargo de auxiliar ope-
racional de Trânsito, lotado na daf/cdiNf.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUaTro Mil rEaiS) e destina-se a subsidiar despesas emer-
gencias de pequeno vulto e de pronto pagamento que possam ocorrer nas 
atividades desenvolvidas no municipio de Novo Progresso.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.000,00
3339033-r$-2.000,00
3339036-r$-1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 29/03 à 02/04/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 778912

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 981/2022-daF/cGP, de 24/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/328960;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Tailândia no período de 05 à 18/04/2022, a fim de 
realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, de-
senvolver ações determinadas pela dTo, em especial para acompanhar os 
trabalhos da empresa que fará a pesagem de veículos de carga na balança 
localizada naquele municipio conforme Oficio nº 681/2019-GAB/SETRAN.

nome matricula
Vera Márcia da Silva Paredes 57194771 /2

augusto álvaro Gaspar do rosário Júnior 57189668 /2
daniel Souza campelo 57190500 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 982/2022-daF/cGP, de 24/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/328938;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Acará no período de 05 à 18/04/2022, a fim de realizar 
controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, acompanhar 
os trabalhos da empresa que fará a pesagem de veículos de carga na ba-
lança localizada no KM 0 da rodovia Pa-155, bem como cumprir cronogra-
ma de ações estabelecidas pela dTo.

nome matricula
Peter Mendes Pereira 57226369 /1

raimundo da costa cunha 57198617 /1
rodolfo rannieri Pacheco Bastos 57196573 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 983/2022-daF/cGP, de 24/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/328961;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Santa Bárbara no período de 05 à 18/04/2022, a fim 
de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio, em cum-
primento ao planejamento de ações determinadas pela dTo.

nome matricula
antonio robson cascaes dantas 57217207 /2

fabrício Gomes de oliveira 54192712 /2

Wellington carlos Henriques Martins 54195738 /2
alexandre caetano de Sousa 57209138 /1

Bárbara de cássia ferreira Moreira 57226452 /1
Jorge Eduardo Prazer da conceição 57226691 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 984/2022-daF/cGP, de 24/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/328966;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Santa Bárbara no período de 05 à 18/04/2022, a fim 
de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio, em cum-
primento ao planejamento de ações determinadas pela dTo.

nome matricula
inês Maria Miléo Guerreiro 8080089 /1

João das Merces oliveira Júnior 57226382 /1
Thyago fernando Pinheiro de lima 57201687 /2
antonia Pereira de oliveira coelho 57226492 /1

Karina Sant’ana aleixo 57226498 /1
liliane ferreira Pontes 5945397 /1

Esmerinda angélica diniz carvalho 57200231 /1
clodoaldo Medina Godinho Junior 54192741 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 987/2022-daF/cGP, de 24/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/322654;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias 
aos servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Mu-
nicípio de Belém para os municípios de Santana do araguaia – 08/04 e 
09/04/2022, Santa Maria das Barreiras – 10/04 à 12/04/2022, cumaru do 
Norte – 13/04 à 17/04/2022, Pau dárco – 18/04 à 20/04/2022, floresta do 
araguaia – 21/04 à 23/04/2022, Bannach – 24/04 à 28/04/2022, Tucumã 
– 29/04 à 03/05/2022, Sapucaia/Belém – 04/05 à 07/05/2022, o projeto 
pretende implantar uma educação para o trânsito regionalizada prevendo 
a atuação nos municipios das 12 regiões de integração, visando a atuação 
social do dETraN/Pa, possibiltando ações integradas, intersetorias e mul-
tidisciplinares, através de medidas preventivas e de mobilidade segura e 
sustentável, seguindo as orientações da oMS.

nome matricula

João Batista figueiredo Veiga 57196686 /1

Surama Maria lima Soares 5145473 /1

Jorge luis costa Magno 57195022 /2

cláudio Pereira da Silva 57189942 /1

José ribamar Silva Nery 57176488 /1

José Maria da Silva fernandes 3267016 /1

Márcio José de Vilhena Santos 57195638 /1

Gilberto Jair rodrigues da Silva 6403163 /1

Mario Herculano Silva cordeiro 3262413 /1

José da Silva Monteiro Júnior 55588502 /1

Maria luiza Helmer 57196674 /1

Hellem Tayla da Silva Moura 80845554 /1

ruth Suely carvalho da rocha 327220 /1

Generosa Nazaré almeida Viana de M. Barros 3154491 /1

Maria Virgínia Brito de araújo 57176562 /1

afonso raimundo Bentes Macedo 57196717 /1

Manoel de Jesus filocreão Sanches 55590040 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 988/2022-daF/cGP, de 24/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/223119;
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r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E ciNco E MEia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de NoVo ProGrESSo – 04/04 à 29/04/2022, 
a fim de realizar treinamento dos servidores para o PSS do referido mu-
nicípio.

nome matricula
lourdes Beatriz costa de Souza 57196266/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 989/2022-daF/cGP, de 24/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/312240;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de rurópolis – 01 à 12/04/2022, itupiranga 
– 13 à 19/04/2022, Marabá – 20 à 25/04/2022, Barcarena/Belém – 26 à 
30/04/2022, a fim de efetuar o transporte de entrega de móveis novos 
para as cirETraNS acima citadas.

nome matricula
carlos Jorge da Silva ramos 3262642 /1
Elivaldo da Silva rodrigues 57195880 /1

francisco de assis da Silva almeida 57176332 /1
renato Gomes da cruz Júnior 5862787 /2

celso Nazareno da Silva 3573 /1
Gildo carvalho dos Santos 57227769 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 992/2022-daF/cGP, de 25/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/328918;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de acará no período de 04 à 17/04/2022, a fim de realizar 
controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, acompanhar 
os trabalhos da empresa que fará a pesagem de veículos de carga na ba-
lança, dar apoio aos trabalhos realizados por ocasião da manutenação de 
uma Pontes do complexo alça Viária, bem como cumprir cronograma de 
ações determinadas pela dTo.

nome matricula
luciano azevedo Nascimento 57214954/1

Sandro da Silva Soares 57194202/3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 993/2022-daF/cGP, de 25/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/328913;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Acará no período de 04 à 18/04/2022, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, 
acompanhar os trabalhos da empresa que fará a pesagem de veículos de 
carga na balança localizada no KM 0 da rodovia Pa-155, bem como cum-
prir cronograma de ações estabelecidas pela dTo.

nome matricula
Eduardo Valério amaral cavalcante 57198618 /1
Jorge fernando dos Santos Tuma 57198267 /1

Sandra Paula dos remédios cunha de oliveira 57202190 /1
roseane de fátima cardoso damaso 57200357 /1
cláudia dos Santos Menezes almeida 57230594 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 994/2022-daF/cGP, de 25/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/328915;

r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Tailândia no período de 04 à 18/04/2022, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, 
desenvolver ações determinadas pela dTo, em especial para acompanhar 
os trabalhos da empresa que fará pesagem de veículos carga na balança 
localizada naquele municipio conforme Oficio nº 681/2019-GAB/SETRAN.

nome matricula
Katy Keizer de lima lima 57228290 /1
Sônia Maria lima da costa 57200228 /1
Marisandra Maia da Silva 57198274 /1
Benedito cláudio Silva 57200473 /1
Sidclei furtado farias 5921334 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 995/2022-daF/cGP, de 25/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/328921;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Marituba no período de 05 à 18/04/2022, a fim de re-
alizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, desen-
volver ações determinadas pela dTo, em especial para atender ao longo do 
trecho (KM-0 ao KM-18) da rodovia Br-316, em cumprimento ao convênio 
nº 003/2018-SrPrf-Pa.

nome matricula
fábio Máximo da Silva 57211773 /2

luiz rabello Junior Melo 57205417 /1
orivaldo rodrigues dos Santos 57228929 /1

Waldir fernando accarino Grobério 5169593 /3
Madson William rodrigues de leão 57199356 /2
Gilson clay Modesto de campos 57212328 /2

rosana abreu fernandes 57226481 /1
almir dos Santos da Silva 57191487 /2
Sandro araújo da costa 57211244 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 996/2022-daF/cGP, de 25/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/328923;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Marituba no período de 05 à 18/04/2022, a fim de re-
alizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, desen-
volver ações determinadas pela dTo, em especial para atender ao longo do 
trecho (KM-0 ao KM-18) da rodovia Br-316, em cumprimento ao convênio 
nº 003/2018-SrPrf-Pa.

nome matricula

Kátia regina oliveira cruz 5799457 /1

Marcela de Jesus Pinheiro 57228952 /1

Marcos allan dos Santos Brito 57232048 /1

cláudio José fonseca Monteiro 57228801 /1

fabrício José Pantoja ferreira 57200278 /1

Wil Mauricio de aragão rocha 57200272 /1

ricardo Peixoto Mendes 57203600 /1

Enivaldo Pardauil da costa 57198277 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 997/2022-daF/cGP, de 25/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/328926;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Marituba no período de 05 à 18/04/2022, a fim de re-
alizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, desen-
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volver ações determinadas pela dTo, em especial para atender ao longo do 
trecho (KM-0 ao KM-18) da rodovia Br-316, em cumprimento ao convênio 
nº 003/2018-SrPrf-Pa.

nome matricula
rosivaldo oliveira de Sousa 57193604 /2

Breno leonardo araújo Barbosa 55586672 /4
ian carlo dos Santos 57229643 /1

Eudo Mamede da costa Junior 57212965 /2
Paulo roberto carneiro Barroso 57227620 /1

Kelly Maia Santana 57228950 /1
ivan luis da conceição Jaster 57198279 /1

Pedro Hugo de lima filho 57226484 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 998/2022-daF/cGP, de 25/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/328927;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Marituba no período de 05 à 18/04/2022, a fim de re-
alizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, desen-
volver ações determinadas pela dTo, em especial para atender ao longo do 
trecho (KM-0 ao KM-18) da rodovia Br-316, em cumprimento ao convênio 
nº 003/2018-SrPrf-Pa.

nome matricula
Jefferson Luiz Santos da Silva 57197136 /2

fernando antônio filizzola Bentes filho 54192715 /2
Ednelson amaral Serrão 57200234 /1

Benedito Nascimento Sidônio 57226314 /1
antonio luiz rodrigues Neri 54187949 /2

luciano Batista Santos Braga 57201668 /2
Normando Queiroz Borges 57194381 /2

José roberto dos Santos ferreira 57208054 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1000/2022-daF/cGP, de 25/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/328929;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Marituba no período de 05 à 18/04/2022, a fim de re-
alizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, desen-
volver ações determinadas pela dTo, em especial para atender ao longo do 
trecho (KM-0 ao KM-18) da rodovia Br-316, em cumprimento ao convênio 
nº 003/2018-SrPrf-Pa.

nome matricula

Haroldo Thiago Monteiro de oliveira 57230558 /1

Silverton dos Santos Gomes 57227376 /1

Evandro ferreira Marques 57188406 /2

Thiago da Silva reis 57213322 /3

Sirley da Silva Julio 57214394 /2

franciley roberto Maciel ferreira 57227745 /1

Melquizedec dos Santos andrade 54189205 /2

robson diego oliveira da Silva 54185842 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1001/2022-daF/cGP, de 25/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/328930;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Marituba no período de 05 à 18/04/2022, a fim de re-
alizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, desen-
volver ações determinadas pela dTo, em especial para atender ao longo do 
trecho (KM-0 ao KM-18) da rodovia Br-316, em cumprimento ao convênio 
nº 003/2018-SrPrf-Pa.

nome matricula
Maria da Silva Sousa 57226370 /1

lailton Santos do Nascimento 57200227 /1
Sandro félix Brasil 57205274 /1

Jofre costa e cunha 54191302 /2
Marivaldo lima de araujo 5820588 /1

aullo cezar alves de azevedo Maia 57198588 /1
raul Braga da costa 57217498 /2

rosemar flávio Marques franco Junior 57226823 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1002/2022-daF/cGP, de 25/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/328932;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Marituba no período de 05 à 18/04/2022, a fim de re-
alizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, desen-
volver ações determinadas pela dTo, em especial para atender ao longo do 
trecho (KM-0 ao KM-18) da rodovia Br-316, em cumprimento ao convênio 
nº 003/2018-SrPrf-Pa.

nome matricula

rosemiro filho de freitas Maués 57195019 /2

franciana Maria Jatene cavalcante 57212348 /2

charles Santos e cunha 54191524 /2

charles Yuri Souza de castro 57232049 /1

frederico costa lins 57176371 /2

antonieta cristina araújo carvalho athayde 5632994 /2

cláudia deolinda alvarez félix 57226873 /1

Joelma lima Barbosa dos Passos 57212280 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1005/2022-daF/cGP, de 25/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/328935;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Marituba no período de 05 à 18/04/2022, a fim de re-
alizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, acom-
panhar os trabalhos da empresa que fará a pesagem de veículos de carga 
na balança, localizada no KM 14 da rodovia Pa-483, bem como cumprir 
cronograma de ações estabelecidas pela dTo.

nome matricula
Nei Eduardo Trindade do rosário 57193274 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1006/2022-daF/cGP, de 25/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/328934;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Acará no período de 04 à 18/04/2022, a fim de realizar 
controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, acompanhar 
os trabalhos da empresa que fará a pesagem de veículos de carga na ba-
lança, dar apoio aos trabalhos realizados, por ocasião da manutenção de 
uma das Pontes de alça Viária, bem como cumprir cronograma de ações 
determinadas pela dTo.

nome matricula

alcir ferreira Quadros 57227594 /1

francisco Mauro Santa rosa Novaes 57226391 /1

Bruno Moreira dos Santos calumby 57198289 /1

Márcio odilio cerveira de oliveira 57202286 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 1009/2022-daF/cGP, de 25/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/328969;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Salinópolis no período de 05 à 18/04/2022, a fim de 
realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio, bem como 
desenvolver ações determinadas pela dTo.

nome matricula

anderson Bahia da Silva 57225847 /1

raimundo ferreira Valentim Neto 57195665 /2

idenil rocha de almeida 54184449 /2

Ely Moraes anselmo 57227280 /1

francisca Morais da Silva 57201682 /2

Gilsiley ferreira e ferreira 57209068 /1

Walisson Pedro Pereira de Souza 57226730 /1

Jammerson ferreira lopes 57227487 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1010/2022-daF/cGP, de 25/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/328973;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Salinópolis no período de 05 à 18/04/2022, a fim de 
realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio, bem como 
desenvolver ações determinadas pela dTo.

nome matricula

celso luis dos Santos Matos 57200270 /1

Ellen Monteiro Barros 57232978 /1

luiz Vinicius Moreira de abreu 57214957 /1

Jorge alberto luz Bahia filho 57227367 /1

Paulo Sérgio antunes dos Santos 57175441 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1011/2022-daF/cGP, de 25/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/332810;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de igarapé açu – 04/04 à 06/04/2022, são mi-
guel do guamá – 07/04 à 10/04/2022, mãe do rio – 11/04 à 13/04/2022, 
paragominas – 14/04 à 19/04/2022, dom eliseu – 20/04 à 26/04/2022, 
tomé açu/belém – 27/04 à 03/05/2022, a fim de treinar os contratados do 
PSS do referido município e prover orientações técnicas e administrativas.

nome matricula

Mauricio Santos da Silva 57234927/4

Josué coentro costa 80845490/1

reinaldo dos Santos Barros 3476/1

Paula cristiane Viana da costa 57197141 /1

fábio Júnior Pereira Penha 55589137 /1

Glauco Pinto freitas 54190431/2

Joaquim luiz farias caldas 54183121/3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1014/2022-daF/cGP, de 25/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/328907;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de TrEZE E MEia (13 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de MarITUBA – 04/04 à 17/04/2022, a fim de realizar 
operações de fiscalização de trânsito no referido município.

nome matricula

KEllY da SilVa alVES 57227729/1

MaUro MoUra da SilVa 54195728/2

HaMilToN BarBoSa da SilVa JÚNior 57198269/1

SHirlEY alESSaNdra SoarES caSTaNHEira 57226458/1

oSValdo BaTiSTa dE oliVEira JUNior 57194796/2

riTa dE cáSSia MorEira dE MElo PoMPEU 57205875/1

Soraia SElMa aNdradE cardoSo 57202052/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1015/2022-daF/cGP, de 25/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/328640;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de santa bárbará do pará – 04/04 à 18/04/2022, 
a fim de realizar operações de fiscalização de trânsito no referido minicípio.

nome matricula

lUiZa SilVaNa PiNHEiro MEirElES 57227614/1

SaNdra SENY cHiNa BaSToS 57230596/1

KlEVErSoN oEiraS dE alMEida 57205255/1

ilMar aNaiSY araÚJo BorGES 57205216/1

NElSoN Horacio SalGado rÊGo 57232981/1

WaNdErlEY PoNTES fErrEira 57211861/2

GiSEllE oliVEira UriBE roSado 57213563/2

EdMÉE Maria QUEiroZ dE araÚJo alVES 57229227/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1016/2022-daF/cGP, de 25/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/328909;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de marituba – 04/04 à 17/04/2022, a fim de realizar 
operações de fiscalização de trânsito no referido município.

nome matricula
HUMBErTo cElSo roSa 57195441/2

JoÃo carloS PENNa dE araÚJo 57209449/2
fáBio rodriGo BraGa SaNTiaGo 57197560/2

HiraN coSTa MESQUiTa 5805201/3
HÉrcUlES fariaS da rocHa 57209343/2

roBErTa roSSY da SilVa fraNco da coSTa 57193812/2
KlÉcio dE Tárcio BriTo PErEira 57214999/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 1017/2022-daF/cGP, de 25/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/328906;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de marituba – 04/04 à 17/04/2022, a fim de realizar 
operações de fiscalização de trânsito no referido município.

nome matricula

PETroNiUS dE JESUS fariaS da crUZ 54191564/2

lorENa SUElEN dE SoUZa coSTa 57232111/1

lEidYaNE MarQUES da SilVa 57200238/1

carla do Socorro ESTUMaNo dE SENa 57203709/1

lÍcia Maria doS SaNToS frEirE 5638704/1

claUdia da SilVa NaSciMENTo 57224176/2

EllEN corrEa forTUNaTo 57210661/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1018/2022-daF/cGP, de 25/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/328978;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de benevides – 07/04 à 11/04/2022, a fim de realizar 
operações de fiscalização de trânsito no referido município.

nome matricula

GilVaN raBElo NorMaNdES 57193929/2

MarcEla alEXoPUloS SaNTa roSa 57228982/1

raiMUNdo daNiEl SaNToS da SilVa 57200355/1

KariNE MoNiK alMEida da coSTa 57226816/1

fraNciSco JoSÉ da coSTa SilVa 55586658/2

SilVio NaZarENo dE MoraES 57201601/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1022/2022-daF/cGP, de 25/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/307751;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de São Miguel do Guamá – 04 à 07/04/2022, Santa Ma-
ria do Pará – 08 à 10/04/2022, igarapé-açú – 11 e 12/04/2022, castanhal 
– 13 e 14/04/2022, Santa Izabel do Pará/Belém – 15 à 17/04/2022, a fim 
de realizar um estudo de reclassificação das CIRETRANS/ posto avançado 
nas regiões de integração do Estado do Pará, para auxiliar na gestão do 
dETraN/Pa.

nome matricula

Mauricélia Silva rodrigues carvalho 54196945 /3

roselya lima de amorim 3266354 /1

átila de Morais Machado 57175789/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1027/2022-daF/cGP, de 28/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/354114;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de nove e meia (09 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de rondon do Pará no período de 03 à 12/04/2022, a 
fim de realizar levantamento de necessidades institucionais como cursos e 
demandas à nivel de relacionamento interpessoal.

nome matricula

Vera conceição rebelo Brasil 3267032 /1

Nazaré de fátima Matos oliveira 3156630 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1028/2022-daF/cGP, de 28/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/264386;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quinze (15) diárias ao servidor abaixo es-
pecificado, referente ao deslocamento do Município de Belém para o mu-
nicípio de Santa izabel do Pará nos períodos de 04 à 08/04/2022, 11 à 
14/04/2022, 18 à 20/04/2022, 25 à 29/04/2022, a fim de realizar vistoria 
veicular, na cirETraN do referido municipio.

nome matricula

Joelson rocha ribeiro 54192354 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1029/2022-daF/cGP, de 28/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/334291;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatorze (14 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Abaetetuba no período de 04 à 18/04/2022, a fim de 
prover monitoramento dos servidores do DETRAN, a fim de garantir a dis-
ponibilidade dos mesmos em período integral.

nome matricula

clóvis alberto Galvão ribeiro 57196681 /1

adriano ferreira Miranda 57196169 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1030/2022-daF/cGP, de 28/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/337331;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Capa-
nema para Belém no período de 04 à 88/04/2022, a fim tratar de assuntos 
diversos da cirETraN, junto a SEdE-dETraN.

nome matricula
José Justo dos Santos ramos Júnior 5953249/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1032/2022-daF/cGP, de 28/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/321181;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezesseis e meia (16 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municipios de Tailândia – 11 à 15/04/2022, Jacundá – 16 
à 21/04/2022, Ulianópolis – 22 à 27/04/2022, a fim de acompanhar os 
serviços da cirETraN de Jacundá, vistoria na estrutura da cirETraN de 
Tailândia, conforme processso nº 2021/568444, verificação em imóvel ci-
dade de Ulianópolis a ser cedido pela prefeitura local.

nome matricula

Vander Jocelir ferreira dos Santos 57176418 /2

osvaldo Simões carvalho 3266273 /1

dalen Monteiro da cunha Júnior 57176565 /1

Márcio luiz araújo Bittencourt 57202609 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 1044/2022-daF/cGP, de 28/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/328024;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dois e meia (02 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Santarém no período de 24 à 26/04/2022, a fim de 
realizar cobertura jornalistica e fotográfica da abertura do Curso de Capa-
citação para Gestores Municipais de Trânsito.

nome matricula

leandro oliveira ferreira 55588475/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 778638
Portaria Nº 1004/2022-daF/cGP, BeLÉM, 25/03/2022.

o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/317280;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezoito e meia (18 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de conceição do araguaia – 11/04 à 20/04/2022, 
Redenção/Belém – 21/04 à 29/04/2022, a fim de realizar levantamento 
de campo, armazenamento e estoque de materiais, considerando as reais 
necessidades das cirETraNs acima citadas.

nome matricula

EdMUNdo loPES dE SoUSa 3264106/1

oZiNaldo do NaSciMENTo aZUlaY 3266249/1

claUdio aNdErSoN dE SoUZa WaSSallY 57175313/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 778737

Portaria Nº 970/2022-daF/cGP,BeLÉM, 22/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/326792;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E NoVE E MEia (29 e 1/2) diárias 
aos servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Muni-
cípio de Belém para os municípios de ViGia – 11/04/2022, iGaraPÉ aÇÚ 
– 12/04 e 13/04/2022, MÃE do rio – 14/04 à 20/04/2022, ToMÉ aÇU 
– 21/04 à 26/04/2022, JacUNdá – 27/04 à 01/05/2022, BrEU BraNco – 
02/05 à 04/05/2022, TUCURUÍ/BELÉM – 05/05 à 10/05/2022, a fim de re-
alizar vistoria técnica nas empresas para credenciamento como EcV, além 
de também vistoriar as que já estão cadastradas nos referidos municípios.

nome matricula

Solange Maria anaice lopes 80845576 /1

Kely Nogueira Gomes Gonçalves 57195384 /2

Jucirene Silva de araújo 55585884 /2

Giovanna amaral dias cunha 5890037 /3

laurinaldo Serra rabelo 3262383 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1036/2022-daF/cGP, BeLÉM, 28/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.

coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/335982;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e sete e meia (27 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para os 
municipios de capanema – 05 à 07/04/2022, Bragança – 08 à 11/04/2022, Pa-
ragominas – 12 à 16/04/2022, rondon do Pará – 17 à 20/04/2022, São Geraldo 
do araguaia – 21 à 23/04/2022, conceição do araguaia – 24 à 28/04/2022, ouri-
lândia do Norte/Belém – 29/04 à 02/05/2022, a fim de realizar levantamento das 
condições de conversão dos veículos próprios locados (duster) que encontram-se 
a disposição das cirETraNS. Bem como se os veículos encontram-se com suas 
revisões em dia, realizar levantamento das kilometragens, correções de kilome-
tragens e qualquer outro procedimento.

nome matricula

Maria leny ferreira de Sousa 57175305 /2

ademir Braga da Silva 003265420/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1040/2022-daF/cGP, BeLÉM, 28/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/298142;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a servi-
dora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Paragominas nos períodos de 04 à 29/04/2022, a fim de 
realizar serviços administrativos na cirETraN do referido municipio.

nome matricula

dina cruz da Silva 54193788 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1041/2022-daF/cGP, BeLÉM, 28/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/353364;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de QUaTro E MEia (04 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Cametá para os municípios de Belém – 04/04 à 08/04/2022, a fim de sanar 
pendências da cirETraN de cametá na sede do detran/Pa.

nome matricula

Walkimar de oliveira Novaes 80845456/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1042/2022-cGP, BeLÉM, 28/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/218176;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dois e meia (02 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Reden-
ção para o município de Bannach no período de 28 à 30/03/2022, a fim 
de realizar vistoria, nos ônibus escolares, em atendimento ao ofício nº 
019/2022- PJrM-MPPa – Ministério Público do Pará.

nome matricula
cícero Sander Prudente 5858666 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 1039/2022-daF/cGP, BeLÉM, 28/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/301097;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E TrÊS E MEia (23 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de CASTANHAL – 28/03 à 20/04/2022, a fim 
de compor com urgência o cargo de atendente na devida cirETraN.

nome matricula
Maria Veronilde Borges da Silva 57196227/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1049/2022-daF/cGP, BeLÉM, 28/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/351351;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E oiTo E MEia (28 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de JacUNdá – 05/04 à 09/04/2022, MaraBá 
– 10/04 à 14/04/2022, iGaraPÉ-Miri – 15/04 à 19/04/2022, BaiÃo – 
20/04 à 24/04/2022, caMETá – 25/04 à 28/04/2022, BarcarENa/BElÉM 
– 29/04 à 03/05/2022, a fim de realizar fiscalização semestral dos veículos 
cedidos para as referidas prefeituras municipais e coleta de documentos 
para renovação do termo de cessão de uso.

nome matricula
Helton Victor Pantoja da costa 5893826/1
Murilo avanir da Silva frança 57191860/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1070/2022-daF/cGP, BeLÉM, 30/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/361720;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco (25) diárias aos servidores abai-
xo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
os municípios de Barcarena – 08/04 à 12/04/2022, Ulianópolis – 15/04 
à 19/04/2022, capitão Poço – 22/04 à 26/04/2022, alenquer – 29/04 à 
03/05/2022, oriximiná – 06/05 à 09/05/2022, Primavera/Belém – 13/05 
à 16/05/2022, a fim de acompanhar e fiscalizar o trabalho das equipes 
das bancas itinerantes de habilitação que serão realizadas nos municipios 
acima citados.

nome matricula

Edilvandro augusto de almeida Pereira 5946366 /2

cristina Mayara Gomes da Silva 5946719 /1

Sérgio roberto ferreira dos remédios 54193260 /1

leila lúcia Matos do Vale 2010135 /1

regina luzia Santos de Souza 5520320 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 778883
Portaria Nº 1020/2022-daF/cGP, BeLÉM, 25/03/2022.

o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Processo 
nº 2022/341119;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e sete e meia (27 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para o município de Tucuruí, no período de 05/04 à 09/04/2022, 
Tomé açú – 10/04 à 15/04/2022, Mãe do rio – 16/04 à 20/04/2022, 
capanema – 21/04 a 25/04/2022, Bragança/Belém – 26/04 à 02/05/2022, 
a fim de realizar diligências na área de Segurança Estratégica e Gerencial 
para subsidiar solicitações emanadas da cNSo/Ni nos referidos municípios.

nome matricula
ariSTidES PErEira fUrTado 5286239/1

EldEr SaMPaio fariaS 54185008/1
roBSoN BEZErra da SilVa 54190855 /2

BrUNa daNiEllE VilHENa diaS fariaS 57189266 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1019/2022-daF/cGP, BeLÉM, 25/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Processo 
nº 2022/341480;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de oiTo E MEia (08 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de alTaMira – 06/04 à 07/04/2022, SaNTarÉM – 
08/04 à 09/04/2022, iTaiTUBa – 10/04 à 11/04/2022, SaNTarÉM/BElÉM 
– 12/04 à 14/04/2022,a fim de realizar vistoria nas clínicas que prestam 
serviços de exame médico e psicológico nos referidos municípios.

nome matricula
Emily Valéria lobato Mendes 80845226/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 905/2022-daF/cGP, BeLÉM, 16/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Processo 
nº 2022/300718;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e seis e meia (26 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para Novo Progresso – 04 à 08/04/2022, castelo dos Sonhos – 09 
à 11/04/2022, Santarém – 12 à 18/04/2022, Óbidos – 19 à 21/04/2022, 
oriximiná – 22 e 23/04/2022, Medicilândia – 24 e 25/04/2022, altamira/
Belém – 26 à 30/04/2022, a fim de realizar vistorias técnicas para 
credenciamento de cfc’s, nos municipios acima citados.

nome matricula
antonio do carmo Braga filho 57192792 /1

rodrigo Monteiro leite de Sousa 5946933 /3
Eliene carvalho Moura 80845577 /1

raimundo fabio de Paiva 57174397 /2
Ezequias Tavares da Silva 57195749 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
(republicada por incorreção no doe Nº 34.903, de 23/03/2022)

Protocolo: 779046

Portaria Nº1092/2021/dto/dG/detraN, de 30/03/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN, 
no uso de suas atribuições legais e de seu cargo e,
considerando a lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro, em especial o §2º, do Art. 280, que aduz que a 
infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente 
da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento 
audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente 
disponível, previamente regulamentado pelo coNTraN;
considerando a resolução nº 798, de 02 de setembro de 2020, que dispõe 
sobre os requisitos técnicos mínimos para a fiscalização da velocidade 
de veículos automotores, elétricos, reboques e semirreboques conforme 
determina o código de Trânsito Brasileiro;
Considerando a importância da fiscalização de velocidade como instrumento 
para a redução de acidentes e de sua gravidade;
rESolVE
art. 1 º instalar e colocar em operação, a partir de 04 de abril de 2022, os 
equipamentos eletrônicos metrológicos, do tipo fixo, controlador, medidor 
de velocidade, destinado a fiscalizar o limite máximo de velocidade da 
via ou de seu ponto específico, sinalizado por meio de placa R-19, nos 
seguintes locais:

iteM LocaL (Via) MUNicÍPio
VeLocidade
reGULaMeN-

tada

tiPo do 
eQUiPa-
MeNto

NÚMe-
ro de 
reGis-
tro  ao 

iNMetro

NÚMero 
de sÉrie 

do FaBri-
caNte

ideNti-
FicaÇÃo 

estaBeLe-
cida PeLo 

ÓrGÃo

01

rodovia Pa 279, km 
185.100, sentido 
crescente/decres-

cente

áGUa aZUl do 
NorTE 60 km/h fiXo coN-

Trolador 2023 r09297 cEV810

02

rodovia Pa 415, 
km 44.200, sentido 
crescente/decres-

cente

ViTÓria do 
XiNGU 60 km/h fiXo coN-

Trolador 1402 r09295 cEV823

03

rodovia Pa 279, km 
220.700, sentido 
crescente/decres-

cente

áGUa aZUl do 
NorTE 80 km/h fiXo coN-

Trolador 2327 r09105 cEV826

04

rodovia Pa 279, km 
182.100, sentido 
crescente/decres-

cente

áGUa aZUl do 
NorTE 60 km/h fiXo coN-

Trolador 2298 r09106 cEV827
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05

rodovia Pa 287, 
km 55.800, sentido 
crescente/decres-

cente

coNcEiÇÃo do 
araGUaia 80 km/h fiXo coN-

Trolador 2036 r09616 cEV817

06

rodovia Pa 447, 
km 7.000, sentido 
crescente/decres-

cente

coNcEiÇÃo do 
araGUaia 80 km/h fiXo coN-

Trolador 2912 r09304 cEV835

07

rodovia Pa 255, 
km 03.500, sentido 
crescente/decres-

cente

MoNTE alEGrE 60 km/h fiXo coN-
Trolador 2600 r09909 cEV845

08

rodovia Pa 255, 
km 15.500, sentido 
crescente/decres-

cente

MoNTE alEGrE 60 km/h fiXo coN-
Trolador 2633 r09910 cEV846

iTEM local (Via) MUNicÍPio
VElocidadE
rEGUlaMEN-

Tada

TiPo do 
EQUiPa-
MENTo

NÚMEro 
dE rEGiS-
Tro  ao 
iNMETro

NÚMEro dE 
SÉriE do 

faBri-
caNTE

idENTifica-
ÇÃo ESTaBE-
lEcida PElo 

ÓrGÃo

09

rodovia Pa 255, 
km 20.000, sentido 
crescente/decres-

cente

MoNTE alEGrE 60 km/h fiXo coN-
Trolador 2597 r09931 cEV847

10

rodovia Pa 255, 
km 31.500, sentido 
crescente/decres-

cente

MoNTE alEGrE 60 km/h fiXo coN-
Trolador 2593 r09934 cEV848

11

rodovia Pa 255, 
km 60.700, sentido 
crescente/decres-

cente

MoNTE alEGrE 80 km/h fiXo coN-
Trolador 2596 r09932 cEV849

12

rodovia Pa 255, 
km 71.000, sentido 
crescente/decres-

cente

MoNTE alEGrE 80 km/h fiXo coN-
Trolador 2644 r09933 cEV850

13

rodovia Pa 457, 
km 13.200, sentido 
crescente/decres-

cente

SaNTarÉM 40 km/h fiXo rEdU-
Tor 1183 r09095 rEV701

14

rodovia Pa 457, 
km 19.600, sentido 
crescente/decres-

cente

SaNTarÉM 40 km/h fiXo rEdU-
Tor 1184 r09096 rEV702

15

rodovia Pa 457, 
km 24.400, sentido 
crescente/decres-

cente

SaNTarÉM 40 km/h fiXo rEdU-
Tor 1185 r09097 rEV703

16

rodovia Pa 370, 
km 43.025, sentido 
crescente/decres-

cente

SaNTarÉM 60 km/h fiXo coN-
Trolador 1403 r09092 cEV802

17

rodovia Pa 370, 
km 5.000, sentido 
crescente/decres-

cente

SaNTarÉM 60 km/h fiXo coN-
Trolador 2822 r09104 cEV825

18

rodovia Pa 370, 
km 14.100, sentido 
crescente/decres-

cente

SaNTarÉM 60 km/h fiXo coN-
Trolador 2819 r09935 cEV844

19

rodovia Pa 411, 
km 10.000, sentido 
crescente/decres-

cente

SaNTaNa do 
araGUaia 60 km/h fiXo coN-

Trolador 2678 r09911 cEV840

20

rodovia Pa 411, 
km 11.500, sentido 
crescente/decres-

cente

SaNTaNa do 
araGUaia 60 km/h fiXo coN-

Trolador 2655 r09912 cEV841

21

rodovia Pa 411, 
km 26.800, sentido 
crescente/decres-

cente

SaNTaNa do 
araGUaia 60 km/h fiXo coN-

Trolador 2656 r09913 cEV842

22

rodovia Pa 411, 
km 38.000, sentido 
crescente/decres-

cente

SaNTaNa do 
araGUaia 60 km/h fiXo coN-

Trolador 2657 r09914 cEV843

art. 2º determinar que as infrações capturadas pelos equipamentos, 
até o dia 03 de abrilde 2022não serão validadas, sendo seus registros 
considerados apenas como forma educativa e de adaptação da população 
ao novo método de registro de infração.

Art. 3º Determinar nos termos do §3º, art. 6º da Resolução nº 798, de 02 
de setembro de 2020, que os levantamentos técnicos e os estudos técnicos 
devem:
i - estar disponíveis ao público na sede do órgão ou entidade executivo de 
trânsito ou rodoviáriocom circunscrição sobre a via e em seu site na rede 
mundial de computadores; e
ii - ser encaminhados aos órgãos recursais quando solicitados.
art. 4º Estabelecer que os equipamentos automáticos METrolÓGicoS 
para fins da fiscalização da infração de Transitar em Velocidade Superior 
a Máxima Permitida para o local (art. 218 do cTB) funcionam em tempo 
integral (24 horas por dia).
art. 5º Estabelecer os horários de funcionamento dos equipamentos 
automáticos NÃO METROLÓGICOS das 06 horas até às 22 horas, para fins 
da fiscalização das infrações de Avançar o Sinal Vermelho do Semáforo 
(art. 208 do cTB) e Parar o Veículo Sobre a faixa de Pedestres na mudança 
do Sinal Luminoso (art. 183 do CTB), nos termos do Art. 280, § 2º do CTB.
art. 6º Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação.
rENaTa MirElla dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 1093/2022/dto/dG/detraN, de 30/03/2022. 
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN, 
no uso de suas atribuições legais e de seu cargo e,
considerando a lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro, em especial o §2º, do Art. 280, que aduz que a 
infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente 
da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento 
audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente 
disponível, previamente regulamentado pelo coNTraN;
considerando a resolução nº 798, de 02 de setembro de 2020, que dispõe 
sobre os requisitos técnicos mínimos para a fiscalização da velocidade 
de veículos automotores, elétricos, reboques e semirreboques conforme 
determina o código de Trânsito Brasileiro;
Considerando a importância da fiscalização de velocidade como instrumento 
para a redução de acidentes e de sua gravidade;
rESolVE
art. 1 º instalar e colocar em operação, a partir de 04 de abril de 2022, os 
equipamentos eletrônicos metrológicos, do tipo fixo, controlador, medidor 
de velocidade, destinado a fiscalizar o limite máximo de velocidade da 
via ou de seu ponto específico, sinalizado por meio de placa R-19, nos 
seguintes locais:

iteM LocaL (Via) MUNicÍPio
VeLocidade
reGULaMeN-

tada

tiPo do 
eQUiPa-
MeNto

NÚMero 
de reGis-

tro ao 
iNMetro

NÚMero de 
sÉrie do 

FaBricaNte

ideNtiFica-
ÇÃo estaBe-
Lecida PeLo 

ÓrGÃo

01
rodovia Br 316, 

km 16.100, senti-
do decrescente

MariTUBa 60 km/h fiXo coN-
Trolador 14828417 30140 cEV187

02
rodovia Br 316, 

km 17.600, senti-
do decrescente

MariTUBa 60 km/h fiXo coN-
Trolador 14173351 11117 cEVP118

03

rodovia Pa 404, 
km 10.300, 

sentido crescente 
e decrescente

BENEVidES 40 km/h fiXo rEdU-
Tor 14855982 aTS-

MSX60008 rEV112

04

rodovia Pa 404, 
km 12.700, 

sentido crescente 
e decrescente

BENEVidES 60 km/h fiXo coN-
Trolador 14855981 11616 cEVP116

05

rodovia Paalça 
Viária, km 32.500, 
sentido crescente 

e decrescente

acará 60 km/h fiXo coN-
Trolador 14855995 30162 cEV165

06

rodovia Pa alça 
Viária, km 40.300, 
sentido crescente 

e decrescente

acará 60 km/h fiXo coN-
Trolad 14855994 30240 cEV166

07

rodovia Pa 475, 
km 25.850, 

sentido crescente 
e decrescente

acará 60 km/h fiXo coN-
Trolad 14855990 30163 cEV168

08

rodovia Pa 252, 
km 109.000, 

sentido crescente 
e decrescente

acará 60 km/h fiXo coN-
Trolad 14855992 aTS-

MSX60007 cEV189
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iteM LocaL (Via) MUNicÍPio
VeLocidade
reGULaMeN-

tada

tiPo do 
eQUiPa-
MeNto

NÚMero 
de reGis-

tro ao 
iNMetro

NÚMero de 
sÉrie do 

FaBricaNte

ideNti-
FicaÇÃo 

estaBeLe-
cida PeLo 

ÓrGÃo

09

rodovia Pa 475, 
km 0.500, sentido 
crescente e decres-

cente

MoJU 60 km/h fiXo coN-
Trolad 14855996 30235 cEV167

10

rodovia Pa 252, 
km 68.100, sentido 
crescente e decres-

cente

MoJU 60 km/h fiXo coN-
Trolad 14855991 aTS-

MSX60006 cEV188

11

rodovia Pa 483, 
km 19.600, sentido 
crescente e decres-

cente

BarcarENa 40 km/h fiXo rEdU-
Tor 14855998 11104 rEV113

12

rodovia Pa 151, 
km 0.800, sentido 
crescente e decres-

cente

BarcarENa 40 km/h fiXo rEdU-
Tor 14855993 aTS-

MSX60009 rEV118

13

rodovia Br 222, 
km 228.300, 

sentido crescente e 
decrescente

MaraBá 60 km/h fiXo coN-
Trolador 14855988 aTS-

MSX60005 cEV175

14

rodovia Br 222, 
km 234.300, 

sentido crescente e 
decrescente

MaraBá 40 km/h fiXo rEdU-
Tor 14855989 11617 rEV114

15

rodovia Pa 275, 
km 3.800, sentido 
crescente e decres-

cente

Eldorado 
doS caraJáS 60 km/h fiXo coN-

Trolador 14828406 11090 cEVP111

16

rodovia Pa 275, 
km 16.000, sentido 
crescente e decres-

cente

cUrioNÓPoliS 60 km/h fiXo coN-
Trolador 14855987 aTS-

MSX60000 cEV170

17

rodovia Pa 275, 
km 43.100, sentido 
crescente e decres-

cente

cUrioNÓPoliS 60 km/h fiXo coN-
Trolador 14855986 aTS-

MSX60001 cEV171

18

rodovia Pa 275, 
km 45.300, sentido 
crescente e decres-

cente

cUrioNÓPoliS 60 km/h fiXo coN-
Trolador 14855985 aTS-

MSX60002 cEV172

19

rodovia Pa 160, 
km 43.900, sentido 
crescente e decres-

cente

caNaÃ doS 
caraJáS 60 km/h fiXo coN-

Trolador 14855984 aTS-
MSX60003 cEV173

20

rodovia Pa 160, 
km 21.000, sentido 
crescente e decres-

cente

ParaUaPEBaS 60 km/h fiXo coN-
Trolador 14855983 aTS-

MSX60004 cEV174

21

rodovia Pa 136, 
km 6.900, sentido 
crescente e decres-

cente

cUrUÇá 40 km/h fiXo rEdU-
Tor 14828416 aTS-

MSX60010 rEV119

22

rodovia Pa 242, 
km 76.200, sentido 
crescente e decres-

cente

iGaraPÉ aÇU 40 km/h fiXo rEdU-
Tor 14855997 11624 rEV116

23

rodovia Pa 324, 
km 1.100, sentido 
crescente e decres-

cente

SaNTa Maria 60 km/h fiXo coN-
Trolador 1482808 aTSMS20128 cEV142

iteM LocaL (Via) MUNicÍPio
VeLocidade
reGULaMeN-

tada

tiPo do 
eQUiPa-
MeNto

NÚMero 
de reGis-

tro ao 
iNMetro

NÚMero de 
sÉrie do 

FaBricaNte

ideNti-
FicaÇÃo 

estaBeLe-
cida PeLo 

ÓrGÃo

24

rodovia Pa 391, 
km 1.100, sentido 
crescente e decres-

cente

BENEVidES 60 km/h fiXo coN-
Trolador 14828402 aTSMS20146 cEV162

art. 2º determinar que as infrações capturadas pelos equipamentos, 
até o dia 03 de abril de 2022 não serão validadas, sendo seus registros 
considerados apenas como forma educativa e de adaptação da população 
ao novo método de registro de infração.
art. 3º determinar nos termos do §3º, art. 6º da Resolução nº 798, de 02 
de setembro de 2020, que os levantamentos técnicos e os estudos técnicos 
devem:

i - estar disponíveis ao público na sede do órgão ou entidade executivo de 
trânsito ou rodoviário com circunscrição sobre a via e em seu site na rede 
mundial de computadores; e
ii - ser encaminhados aos órgãos recursais quando solicitados.
art. 4º Estabelecer que os equipamentos automáticos METrolÓGicoS 
para fins da fiscalização da infração de Transitar em Velocidade Superior 
a Máxima Permitida para o local (art. 218 do cTB) funcionam em tempo 
integral (24 horas por dia).
art. 5º Estabelecer os horários de funcionamento dos equipamentos 
automáticos NÃO METROLÓGICOS das 06 horas até às 22 horas, para fins 
da fiscalização das infrações de avançar o Sinal Vermelho do Semáforo 
(art. 208 do cTB) e Parar o Veículo Sobre a faixa de Pedestres na mudança 
do Sinal Luminoso (art. 183 do CTB), nos termos do Art. 280, § 2º do CTB.
art. 6º Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação.
rENaTa MirElla dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 779047

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 852/2022 - dGP/seaP  
BeLÉM, 30 de MarÇo de 2022.

Nome: aNa lUcia TEiXEira da coSTa, Matrícula nº 42153/1; cargo: 
assistente administrativo.
assunto: licença Prêmio
Período aquisitivo: 2016/2019
Período de Gozo: 07/03/2022 a 05/04/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 778554

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo do doe Nº 34.782, de 01.12.21, 
ProtocoLo: 735756, reFereNte à Portaria Nº 3188/21-

dGP.seaP, de 30/11/21:
onde se lê: o período remanescente terá inicio a partir de 02.05.22 a 16.05.22
Leia-se: o período remanescente terá inicio a partir de 01.04.22 a 15.04.22

Protocolo: 778593

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato 043/2021
Termo aditivo: 1
data da assinatura: 23/03/2022
Exercício: 2022
Classificação do Objeto: Outros
Motivo: Valor e Prazo de Vigencia do contrato
Justificativa: O presente Termo Aditivo visa rejustar o contrato com base 
no iGPM, calculado entre período de março/2021 e fevereiro/2022 (últi-
mo indicador disponivel), na ordem de 16,12%, e prorrogar o instrumento 
contratual por 12 (doze) meses, iniciando em 24/03/2022 e encerrando 
em 23/03/2023.
Programa de Trabalho: 97.101.03.421.1502.8283, Natureza de despesa: 
339033, fonte de recurso: 0101(estadual), Pi: 1050008283c
contrato: 043/2021
contratado: UNidaS VEicUloS ESPEciaiS S.a
cNPJ: 02.491.558/0001-42
Endereço: av. deputado rubens Granja, nº 121 Terreo, Sacoma-SP
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo - Secretário de Estado de 
administração Penitenciária.

Protocolo: 778598

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 3674/2022 – 1423971 - crF
objetivo: coNdUZir iNTErNoS, a fiM dE ParTiciPar dE aUdiENcia dE 
iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo Na coMarca dE caSTaNHal.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: aNaNiNdEUa
destino: caSTaNHal
Servidor (es):rEGiNaldo PiMENTEl SaloMÃo, MaT.5179254, aGENTE 
PriSioNal-MaTHEUS ViEira da SilVa, MaT.5950137, aGENTE PriSio-
Nal, caTariNa dE SENa BaoBoSa dE SoUZa, MaT.57203249, aGENTE 
PriSioNal .
Período: 16/12/2021 - diária(s): 1/ 2 (MEia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 778592
Portaria Nº 750/2022 – 147116 – crcaN

objetivo: coNdUZir iNTErNoS, a fiM dE ParTiciPar dE aUdiENcia do 
TriBUNal do JÚri Na coMarca dE caMETá
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
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origem: SaNTa iZaBEl
destino: caMETá
Servidor (es):alaVaro lUiZ MaGalHaES fUrTado, MaT.5573866, aGENTE 
PriSioNal- aNToNio HElENildo da SilVa, MaT.5957697, PolicialPENal-
Período: 09 a 10/02/2022 - diária(s): 1 1/ 2 (UMa E MEia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 778586
Portaria Nº 3672/2021 – 1212756 – crPP iV

objetivo: coNdUZir iNTErNoS, a fiM dE ParTiciPar dE aUdiENcia do 
TriBUNal do JÚri Na coMarca dE caMETá
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl
destino: caMETá
Servidor (es):JoSE MaNUEl alVES WaNdErlEY NETo, MaT.5957686, 
aGENTE PriSioNal- aNdrE MoNTE dE BriTo, MaT.5942519, aGENTE 
PriSioNal.
Período: 25 a 27/10/2021 - diária(s): 2 1/ 2 (dUaS E MEia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 778588
Portaria Nº 3673/2021 -1487910 – crPP iii

objetivo: coNdUZir iNTErNoS, a fiM dE ParTiciPar dE aUdiENcia dE 
iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo Na coMarca dE caMETá.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl
destino: caMETá
Servidor (es):EdMilSoN doS PraZErES MENdES JUNior, MaT.5954069, 
aGENTE PriSioNal- doNiZEdEcK cardoSo dE MiraNda, MaT.5898642, 
aGENTE PriSioNal.
Período: 15 a 16/12/2021 - diária(s):1 1/ 2 (UMa E MEia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 778590

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 853/2022/dGP/seaP/Pa
BeLÉM, 30 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;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº. 595/2021/GaB/SEaP, de 08 de junho de 
2021, de delegação de competências para a prática de atos administrativos, 
publicada no doE nº 34.606, de 09 de junho de 2021;
coNSidEraNdo que tal ato se perfaz em função de ordem judicial provi-
sória e sob a cláusula sub judice, constante no Processo PaE  2022/361138 
(Processo Judicial nº 0800578-51.2022.8.14.0049);
rESolVE:
art. 1º - coNcEdEr ao servidor JoSÉ oScar fErrEira daMaScENo JU-
Nior, Matrícula funcional nº 5950073, 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: 778630
Portaria N° 854/2022/dGP/seaP/Pa

BeLÉM, 30 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;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº. 595/2021/GaB/SEaP, de 08 de junho de 
2021, de delegação de competências para a prática de atos administrativos, 
publicada no doE nº 34.606, de 09 de junho de 2021;
coNSidEraNdo que tal ato se perfaz em função de ordem judicial provi-
sória e sob a cláusula sub judice, constante no Processo PaE  2022/363845 
(Processo Judicial nº 0830421-74.2022.8.14.0301);
rESolVE:
art. 1º - coNcEdEr ao servidor BrUNo araUJo coSTa, Matrícula funcio-
nal nº. 5953271, 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: 778634
Portaria N°855/2022-dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 30 de MarÇo de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
art. 1º - EXclUir da PorTaria N° 433/2020- GaB/SEaP/Pa de 
02/06/2020, publicada no doE n° 34.245 de 05/06/2020, diEGo caBral 
TEIXEIRA, matrícula n° 5952572/1, da Função Gratificada de Serviços Téc-
nicos Penitenciários de controle de Prontuários - GSTP, da lotação na ca-
deia Pública de Marabá - cPM, a contar de 20 de março de 2022.
art. 2º - dESiGNar alYNE dE oliVEira SoUSa, matrícula nº 5952350/1, para 
exercer a referida função da unidade penal, a contar de 21 de março de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 778760

Portaria N°856/2022-dGP/seaP/Pa
BeLÉM-Pa, 30 de MarÇo de 2022.

o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
art. 1º - EXclUir da PorTaria N° 2237/2021- dGP/SEaP/Pa de 
09/09/2021, publicada no doE n° 34.694 de 10/09/2021, HUMBErTo 
MENDONÇA DOS ANJOS, matrícula n° 5952459/1, da Função Gratificada 
de Serviços Técnicos Penitenciários de controle de Prontuários - GSTP, da 
lotação na Unidade Semiaberto Masculina de Marabá - USMM, a contar de 
21 de março de 2022.
art. 2º - dESiGNar WaNdErSoN BaTiSTa dE SoUSa SilVa, matrícula nº 
5963206/1, para exercer a referida função da unidade penal, a contar de 
22 de março de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 778761

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 155 de 30 de MarÇo de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE cUlTUra, no uso de suas atribui-
ções legais, e considerando o artigo 98, da lei nº 5.810, de 24.01.1994, e 
os termos do Processo nº 2022/286532 de 10.03.2022;
r E S o l V E:
i – coNcEdEr, a servidora roSaNa PiNHEiro da SilVa, matrícula nº 
33529-1, ocupante do cargo de TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica, 30 (trinta) 
dias iniciais de licENÇa PrÊMio, no período de 18.04.2022 a 17.05.202, 
referente ao triênio de 02.03.2013 a 01.03.2016.
dE-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 30 de março de 2022.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto/SEcUlT.

Protocolo: 778770

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 156 de 30.03.2022
Processo nº 2021/501088
Servidora: TElMa Maria MElo MoNTEiro
Matrícula: 57207438/ 1
cargo: assistente administrativo
Objeto: Designada como fiscal do Termo de Cooperação Técnica nº 
001/2022 celebrado entre a SEcUlT e Secretaria Municipal de assistência 
Social de Parauapebas-SEMaS, cujo objeto é a mútua cooperação entre os 
partícipes para a emissão de carteiras de gratuidade nos espaços culturais, 
com a finalidade de atender à demanda do Município de Parauapebas.

Protocolo: 778754
Portaria Nº 154 de 29 de MarÇo de 2022.

a SEcrETária dE ESTado dE cUlTUra, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo art. 138, da constituição do Estado do Pará, c/c 
o art. 34, do regimento interno da Secretaria de Estado de cultura, apro-
vado pelo decreto no 434, de 13 de dezembro de 2004, e, considerando os 
termos do Processo nº 2022/306290, de 15.03.2022,
r E S o l V E:
 i – dESiGNar, o servidor Márcio SaNToS da crUZ, matrícula nº 
80845353-3, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública/Econo-
mista, para responder pela Gerência financeira/SEcUlT, no período de 
11.04.2022 a 10.05.2022, durante as férias da titular, cYNTia SUZaNa dE 
alMEida MElo, matrícula nº 5946035-2.
ii – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 29 de março de 2022.
UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
Secretária de Estado de cultura /SEcUlT.

Protocolo: 778856

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 151 de 28.03.2022, PUBLicado 
No doe de 30.03.2022, soB o ProtocoLo Nº 778410.

Servidor: Joelson Silva dos Santos
onde se-lê: Período de 04.04.2022 a 30.04.2022
Leia-se: Período 01.04.2022 a 30.04.2022.

Protocolo: 778744
eXtrato - terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica: 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: 30/03/2022
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ViGÊNcia: 30/03/2022 a 31/12/22
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, 669, cidade Nova, cEP 68.515-000, Parauapebas-Pa
ordENador rESPoNSáVEl: Ursula Vidal Santiago de Mendonça
rEPUBlicado Por coNTEr iNcorrEÇÕES No doE Nº 34.913, dE 
30.03.2022, Protocolo: 778405

Protocolo: 778803

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 02 ao coNtrato Nº 01/2021
Partes: SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra e EliVaNda dE JESUS alEiXo 
fErrEira
cargo: assistente administrativo
Vigência: 05.05.2022 a 04.05.2023
ordenador de despesa: Ursula Vidal Santiago de Mendonça

Protocolo: 778481
terMo aditiVo Nº 02 ao coNtrato Nº 03/2021

Partes: SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra e lorENa SaraiVa da SilVa
cargo: assistente administrativo
Vigência: 05.05.2022 a 04.05.2023
ordenador de despesa: Ursula Vidal Santiago de Mendonça

Protocolo: 778483

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 294 de 30 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 fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/227654.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “PrESENÇa MU-
Sical oNliNE”, referente à iN 235/2022- fcP, fiscal Titular, o(a)servidor (a) 
aNGElo SErGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº: 57198595/2, cargo: 
Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto, 
o(a) servidor(a) SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 
5935624, cargo: assessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 778601
Portaria Nº 295 de 30 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 fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/196302.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “SiNfoNia 
arTiSTica”, referente à iN 236/2022 - 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) 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: 778619
Portaria Nº 296 de 30 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 fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/227788.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “aNTENado 
No SoM”, referente à iN 237/2022 - 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

Protocolo: 778644
Portaria Nº 301 de 30 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 fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/197218
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “folclorE: 
ENcaNToS rEGioNaiS”, referente à iN 242/2022– fcP, fiscal Titular, o(a)
servidor (a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: 
Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto, 
o(a) servidor(a) SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 
5935624, cargo: assessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 778736
Portaria Nº 302 de 30 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/ 
214865.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “MÚSica 
E arTE”, referente à iN 243/2022 - 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: 778747
Portaria Nº 298 de 30 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 fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/257464.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “cor, arTE 
E cUlTUra”, referente à iN 238/2022 - fcP, fiscal Titular, o(a)servidor (a 
Maria dE fáTiMa liMa BarroSo, matrícula nº: 32026 /1, cargo: agente 
administrativo, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto, 
o(a) servidor(a) aNGElo SErGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº: 
57198595/2, 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: 778652
Portaria Nº 297 de 30 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 fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/353578.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BaNZEiro 
cUlTUral BElÉM 2022 – ESTaÇÃo daS docaS – EdiÇÃo ii”, referente 
à iN 239/2022 - fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) MarcElo doS SaN-
ToS carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/
local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto, o(a) servidor(a SaNdra 
Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, cargo: asses-
sora, Setor/local de Trabalho: GaPrES.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 778670
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Portaria Nº 299 de 30 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 Estadual, 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 2022/99849
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “VaMoS 
fESTEJar”, referente à iN 240/2022– fcP, fiscal Titular, o(a)servidor (a) 
Maria dE faTiMa liMa BarroSS, matrícula nº: 32026/1, cargo: agente 
administrativo, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto, 
o(a) servidor(a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, 
cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 778713
Portaria Nº 300 de 30 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 Estadual, 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 2022/227849.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “liVE EXiBi-
ÇÃo SoNora diGiTal”, referente à iN 241/2022– 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: 778723
Portaria Nº 303 de 30 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/ 1222022.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “GÉrBEra”, 
referente à iN 244/2022 - fcP, fiscal Titular, o(a)servidor (a) SaNdra 
Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, cargo: asses-
sora, 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

Protocolo: 778929
Portaria Nº 305 de 30 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/ 258361.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “liVE PlaY 
cUlTUral”, referente à iN 246/2022 - 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 Substitu-
to, o(a) servidor(a) SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula 
nº: 5935624, cargo: assessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 778975
Portaria Nº 304 de 30 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 Estadual, 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/ 227950.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “ViVa a 
cUlTUra ParaENSE”, referente à iN 245/2022 - 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: 778957

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 237/2022
Pae: 2022/227788

objeto: ProJETo “aNTENado No SoM” no qual os artistas lUaNN KáS-
Sio, oS BroTHErS, rodolfo oliVEira, lEoZiNHo forroZEiro, lEN-
NoN forroZEiro, BaNda rP2, EliSEU rodriGUES, GÊMEoS do for-
rÓ. MoNiQUE Moral, E aNToNio MarcoS, se apresentarão em formato 
digital – liVE e gravações de vídeos no dia 02/04/2022, no Município de 
Irituia/PA, no canal oficial do youtube das produtoras.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 265/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMP 
00093; 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, inscrita no cNPJ 28.041.982/0001-89 e aT 
ENTrETENiMENTo E ProdUÇÕES lTda, inscrita no cNPJ 43.599.806/0001-50
Valor Total: r$ 93.000,00
data: 30/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

  terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 237/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 237/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 30/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 778645
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 236/2022

Pae: 2022/196302
objeto: ProJETo “SiNfoNia arTiSTica” no qual os artistas BaNda Ba-
TidÃo, BrEGa É PoQUE, ToP 3, TEddY MarKS, cHYco SallES, HUGo 
SaNToS, JoÃo da Hora, JorGiNHo GoMES, MarcElo aGUiar, adria-
Na oliVEr, GEMillY, SaMY loUriNHo, MarQUiNHo dUraN, ESPETacU-
lo iNfaNTil TriloGia Kid, se apresentarão em formato digital – liVE 
e gravações de vídeos no dia 30/03/2022, no horário de 09h às 23h, no 
Município de Ananindeua/PA, no canal oficial do youtube das produtoras.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 260/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMG 
00033; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: ParaSHoWS ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no cNPJ 
35.234.544/0001-00
Valor Total: r$150.000,00
data: 30/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

  terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 236/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 236/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 30/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 778620
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 235/2022

Pae: 2022/227654
objeto: ProJETo “PrESENÇa MUSical oNliNE” no qual os artistas da-
NiEl araÚJo, MaTHEUS cUNHa, ciNTHYa MEllo, dioGo, allaN diaS, 
THaÍS PorPiNo, forrÓ coMBaTE, ZEZiNHo doS TEcladoS, aNdrEY 
ViaNa E KarliElSoN VaQUEiro, se apresentarão em formato digital – 
liVE e gravações de vídeos no dia 31/03/2022, no Município de Santarém 
Novo/PA, no canal oficial do youtube das produtoras.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 263/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMP 
00097; 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: rB ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
32.796.118/0001-64 e f5 ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
36.071.815/0001-09
Valor Total: r$ 93.000,00
data: 30/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

  terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 235/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 235/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 30/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 778602
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 241/2022

Pae: 2022/227849
objeto: ProJETo “liVE EXiBiÇÃo SoNora diGiTal” no qual os artistas 
GEMEoS do forrÓ, aNTÔNio MarcoS, lENNoN forroZEiro, EliSEU 
rodriGUES, allaN diaS, lEoZiNHo forroZEiro, KarliElSoN Va-
QUEiro, dioGo, ciNTHYa MEllo, aNdrEY ViaNa, que se apresentarão 
em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 01/04/2022, das 09h 
às 19h, no Município de São Miguel do Guamá/Pa.
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fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 264/2022– ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMP 
00091; 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$ 92.000,00
data: 30/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

  terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 241/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 241/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 30/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 778725
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 240/2022

 Pae: 2022/99849
objeto: ProJETo “VaMoS fESTEJar” no qual os artistas aYrES SaSaKi, 
ladY dri, flaVio coiMBra, JUH NaSciMENTo, arY NEMEr, que se apre-
sentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 31/03/2022, 
no Município de Belém/Pa das 10h às 14h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 151/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
404935; 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: GM ProdUcoES & EVENToS, inscrita no cNPJ 25.040.045/0001-10
Valor Total: r$ 50.000,00
data: 30/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

  terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 240/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 240/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 30/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 778709
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 239/2022

Pae: 2022/353578
objeto: ProJETo “BaNZEiro cUlTUral BElÉM 2022 – ESTaÇÃo daS do-
caS – EdiÇÃo ii” no qual os artistas alMa SoUl, acÚSTica PoP, dE BoBEi-
ra, BrEGa folK, fErroVia TEX, a ser realizado em formato PrESENcial na 
ESTaÇÃo daS docaS nos dias 30 e 31/03/2022, no Município no Município 
de Belém/PA das 18h às 22h, no canal oficial do youtube das produtoras.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 259/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8421; Plano interno: EMENda 
00041; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 233267.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: G.M. MiraNda ProdUcoES & EVENToS, inscrita no cNPJ 
17.687.352/0001-60, Valor Total: r$50.000,00
data: 30/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

  terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 239/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 239/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 30/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 778672
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 238/2022

Pae: 2022/257464
objeto: ProJETo “cor, arTE E cUlTUra” no qual os artistas TroPa do 
BrEGa, MicHEllE aMador, adSoN ParaNHoS, iZiS QUarESMa, ElMa 
MaUES, aÇai PiMENTa, BEiJo MolHado, loS BrEGaS, MEGa PoP SHoW, 
PaNKadÃo do forrÓ, JarBaS liMa, BrUNo MEScoUTo, se apresenta-
rão em formato digital – liVE e gravações de vídeos no dia 31/03/2022, no 
horário de 09h às 21h, 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 262/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMP 
00070; 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: Pará PriME, inscrita no cNPJ 35.432.286/0001-69
Valor Total: r$100.000,00
data: 30/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

  terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 238/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 238/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 30/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 778651

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 242/2022
Pae: 2022/197218

objeto: ProJETo “folclorE: ENcaNToS rEGioNaiS” no qual os artis-
tas Villa KidS fESTiVal, SENTa PEia, MaNo io, cariMBo da Maria, 
ENcaNToS do cUriÓ, MiSTUra rEGioNal, BalÉ folclÓrico da aMa-
ZÔNia, iaÇa lUTEraNa, aYraKYrÃ, ENcaNToS do Sol, KaWaHiVa, Pa-
raNaNiN, aracUÃ, flor da aMaZÔNia, frUToS do Pará, UiraPUrU, 
VaiaNGá, SaBor MaraJoara, que se apresentarão em formato digital – 
liVE e gravações de vídeos nos dias 31/03 e 01/04/2022, das 08h às 02h, 
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 261/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 20 dEMP 
00248; 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: 30/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

  terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 242/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 242/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 30/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 778739
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 243/2022

Pae: 2022/214865
objeto: ProJETo “MÚSica E arTE” no qual os artistas MUKa; dENNEr 
ciGaNo; HEricK rafaEl; cÉZar fariaS; carMEN PENicHE; JoElSoN 
PaNToJa; MEll PiNHEiro; GrUPo Trio cHaMoTE; BiNo; BaNda PirÔ; 
MarQUiNHo MElodia E BaNda, se apresentarão em formato digital – 
liVE e gravações de vídeos no dia 30/03/2022, no horário de 09h às 19h, 
no Município de ananindeua/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 266/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 EMEN 
00107; 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: fáBrica dE ProJEToS, inscrita no 35.674.435.0001/04
Valor Total: r$100.000,00
data: 30/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

  terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 243/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 243/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 30/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 778745
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 245/2022

Pae: 2022/ 227950
objeto: ProJETo “ViVa a cUlTUra ParaENSE” no qual os artistas farra 
dE VaQUEiro, oS BroTHErS, rodolfo oliVEira, lEoZiNHo forro-
ZEiro, lENNoN forroZEiro, BaNda rP2, EliSEU rodriGUES, GEMEoS 
do forro, lUaNN KáSSio, aNTÓNio MarcoS, se apresentarão em for-
mato digital – liVE e gravações de vídeos no dia 31/03/2022, no Município 
de ourém/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 267/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMP 
00092; 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, inscrita no cNPJ 28.041.982/0001-89 e aT 
ENTrETENiMENTo E ProdUÇÕES lTda, inscrita no cNPJ 43.599.806/0001-50
Valor Total: r$93.000,00
data: 30/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

  terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 245/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 245/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 30/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 778954
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 246/2022

Pae: 2022/ 258361
objeto: ProJETo “liVE PlaY cUlTUral” no qual os artistas caNTor 
MUKa, caNTor dENNEr ciGaNo, caNTor HEricK rafaEl, caNTor cE-
Zar fariaS, caNTora carMEM PENicHE, caNTor JoElSoN PaNToJa, 
caNTora MEll PiNHEiro, caNTor lVaN cHaVES, GrUPo Trio cHaMo-
TE, caNTor BiNo, BaNda PirÓ, MarQUiNHo MElodia E BaNda, caN-
Tor EUdES fraGa, caNTor SaNdro SaNdiM, caNTor iGor MENdES, 
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GrUPo Trio lUZ dE TiETa, se apresentarão em formato digital – liVE 
e gravações de vídeos no dia 31/03/2022 e 01/04/2022 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 270/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMP 
00071; 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: fáBrica dE ProJEToS, inscrita no 35.674.435.0001/04
Valor Total: r$150.000,00
data: 30/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

  terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 246/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 246/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 30/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 778977
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 244/2022

Pae: 2021/1222022
objeto: ProJETo “GÉrBEra” no qual os artistas adilSoN diaS, HElcio 
E MariNa, daNiEl MaTToS, MiNiSTÉrio ProMiSE, se apresentarão em 
formato digital – liVE e gravações de vídeos no dia 01/04/2022, no horário 
de 11h às 15h, 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 268/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMP 
00495; 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: 30/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

  terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 244/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 244/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 30/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 778928

oUtras MatÉrias
.

croNoGraMa do editaL - Lei seMear 2022
Prorrogação de publicação dos projetos habilitados e alteração dosprazos 
do edital semear 2022, conforme demonstrativo abaixo.
fluxo Período
Triagem de documentação | Habilitação das Propostas até 04 de abril
lista Preliminar de Habilitados da inscrição 05 de abril
recurso de Habilitação 06 a 11 de abril
lista final de Proponentes Habilitados 12 de abril
avaliação das Propostas por Parecerista 13 a 25 deabril
Processamento de dados da avaliação final 26 de abril a 09 de maio
resultado Preliminar dos Projetos Selecionados 10 de maio
Prazo para interposição de recursos 11 a 16 de maio
Publicação lista final de Projetos Selecionados 20 de maio

Protocolo: 778909
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 247/2022

Pae: 2022/ 97893
objeto: ProJETo “PrÉ carNaVal oN liNE” no qual os artistas darlEY 
darlEN, firMo cardoSo, KarEN TaVarES, ricK E lUcaS e Marcio 
fariaS, que se apresentarão em formato digital – liVE, no município de 
Belém/PA, no dia 02/04/2022, das 10h às 15h, 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 271/2022– ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMP 
00007; 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: cENTral arTÍSTica ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no 
cNPJ: 13.717.656/0001-71
Valor Total: r$ 50.000,00
data: 30/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 

Nº 247/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 247/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores 
modificações.
Data de Ratificação: 30/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Portaria Nº 306 de 30 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 Estadual, 
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/ 
97893.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “PrÉ 
carNaVal oN liNE”, referente à iN 247/2022 - fcP, fiscal Titular, o(a)
servidor (a) SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 
5935624, cargo: assessora, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal 
Substituto, o(a) servidor(a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 
5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 779050

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

Portaria
.

Portaria N° 57/2022/FcG
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
conferidas pela lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96; [...]
rESolVE:
dESiGNar a servidora aline da costa Moura, gerente, matrícula funcional 
nº 5891122/3, para assumir a função de fiscal do Contrato nº 07/2022, firma-
do com a empresa M J l costa Serviços - ME, e a servidora Gilcileia farias da 
costa Monteiro, assistente administrativa, matrícula funcional nº 5906326/1, 
para substituí-lo durante seus impedimentos e afastamentos legais.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBlica-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 28 de março de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG

Protocolo: 778831

errata
.

errata da Portaria Nº. 037/2022 - FcG de 10.03.2022
Publicada no doe nº. 34.887 de 10.03.2022 - Protocolo: 769155

Servidor: dênys antônio amanajas Noronha – assessor - if: nº. 
57192378/4
onde se lê: 02/04/2022 a 01/05/2022
Leia- se: 18/04/2022 a 17/05/2022
autorização: Processo nº 2022/249722
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo - Superintendente da fcG

Protocolo: 778795

coNtrato
.

coNtrato: 07/2022.
EXErcÍcio: 2022.
oBJETo: locação de impressoras multifuncionais.
daTa da aSSiNaTUra:28/03/2022.
ViGÊNcia:28/03/2022 a 27/03/2023.
PrEGÃo ElETrÔNico: 01/2022.
Valor: r$ 33.499,68.
orÇaMENTo:
PT. 47201133611509, aT: 8904, fT: 0101006356, Nd: 339040 e 339039.
PT. 47201131221297, aT: 8338, fT: 0101006356, Nd: 339040 e 339039.
coNTraTaNTE: fundação carlos Gomes.
coNTraTado: M J l costa Serviços, cNPJ nº 12.076.116/0001-93, com 
sede na rodovia duca Serra 4749, residencial amazonas, av. ipê amarelo 
173, Marabaixo, cEP 68.906-301, Macapá/aP,
Proc. Nº: 2021/1114438
ordENador: Maria da Glória Boulhosa caputo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 778824

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
a Superintendente da fundação carlos Gomes, no uso de suas atribuições 
legais, acolhendo a decisão da coordenadora do procedimento, HoMolo-
Ga a cotação Eletrônica nº 01/2022/fcG, Processo nº 2021/1033653, 
a qual teve como objeto a contratação de empresa especializada na re-
alização de serviço de confecção, fornecimento e aplicação de adesivos 
automotivos impressos, para a aplicação em um veículo tipo “PicK UP” e 
o seguinte resultado:
lote único - Gráfica iMPrESSUS EirEli, cNPJ 13.913.414/0001-53, Va-
lor total r$ 1.295,00.
Todas as informações deste procedimento estão disponíveis em http://
web.banparanet.com.br/cotacao/portal/Mural.aspx
Belém, 30 de março de 2022.
Maria da Glória Boulhosa caputo, Superintendente da fcG

Protocolo: 778839
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secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de cotaÇÃo eLetrÔNica
cotaÇÃo eLetrÔNica Nº 01/2022 – secoM
ProcESSo N° 2021/786825
a Secretaria de Estado de comunicação – SEcoM, comunica que realizará 
licitação, na modalidade cotação Eletrônica, conforme abaixo:
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE cafÉ E aÇÚcar, para atender as necessidades da 
Secretaria de Estado de comunicação (SEcoM) Belém/Pa, de acordo com 
as especificações contidas no Termo de Referência.
daTa da aBErTUra: 04/04/2022.
Hora dE aBErTUra: 11h00min (Horário de Brasília)
ENdErEÇo ElETrÔNico: http://web.banparanet.com.br/cotacao
os interessados em participar da cotação eletrônica, deverão acessar o site 
na plataforma do site http://web.banparanet.com.br/cotacao e no Portal 
Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará – coMPraSPará, no 
endereço www.compraspara.pa.gov.br.
Belém, 31 de março de 2022.
ViViaNE fErrEira dE Sá NUNES
coordenador – PorTaria N° 212 de 16 de março de 2022.

Protocolo: 778894

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 088/2022, de 30 de MarÇo de 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso das 
atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 18 de 
Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n.º 33/2022 – dTEc/fUNTElPa 
de solicitação de Suprimento de fundos, contido nos autos do Processo 
2022/366767, de 28/03/2022.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor ValdETE BarroS da-
MaScENo, matrícula n.º 54197248/4, ocupante do cargo em comissão de 
aSSiSTENTE i, no valor de r$1.300,00 (Mil e trezentos reais), obedecendo 
a seguinte classificação orçamentária:

categoria de Gasto (x) Locomoção (x) serviços pessoa física
Elemento de despesa 339033 339036
Valor por elemento 500,00 800,00
fonte de recurso 0101 0101

ToTal r$ 1.300,00
ação 232.279 MaNUTENÇÃo dE rEPETidoraS E rETraNSMiSSoraS dE TV

ii - determinar aplicação do Suprimento de fundos, no(s) Município(s) 
de Terra Santa, oriximiná e alenquer, no período de 05/04/2022 a 
11/04/2022, para ocorrer com despesas de serviços pessoa física e com 
transporte de locomoção dos equipamentos usados, com a finalidade de 
realizar a manutenção nas rTV’s da fUNTElPa. Estabelecendo o prazo de 
15 (quinze) dias consecutivos, para a realização da prestação de contas.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 778877
Portaria Nº 89/2022, de 30 de MarÇo de 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso das 
atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 18 de 
Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n.º 34/2022 – dTEc/fUNTElPa 
de solicitação de Suprimento de fundos, contido nos autos do Processo 
2022/366989, de 28/03/2022.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor SErGio carloS fariaS 
dE oliVEira, matrícula n.º 3181855/1, ocupante do cargo em comissão 
de GErENTE, no valor de r$ 500,00 (quinhentos reais), obedecendo a 
seguinte classificação orçamentária:

categoria de Gasto (x) consumo -
Elemento de despesa 339030 -
Valor por elemento 500,00 -
fonte de recurso 0101 -

ToTal r$ 500,00
ação 232.279 MaNUTENÇÃo dE rEPETidoraS E rETraNSMiSSoraS dE TV

ii - determinar aplicação do Suprimento de fundos, no(s) Município(s) de 
Terra Santa, oriximiná e alenquer, no período de 05/04/2022 a 11/04/2022, 
para custear despesas com aquisição de materiais, com a finalidade de re-
alizar a manutenção nas rTV’s da fUNTElPa. Estabelecendo o prazo de 
15 (quinze) dias consecutivos, para a realização da prestação de contas.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 778880

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 90/2022, de 30 de MarÇo de 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso das 
atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 18 de 
Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 32/2022 da dTEc/fUNTElPa, de 
28/03/2022, contidos nos autos do Processo nº 2022/366092, de 28/03/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr 6 e ½ (seis e meia) diárias ao servidor ValdETE BarroS 
daMaScENo, ocupante do cargo em comissão de aSSiSTENTE l, Matrí-
cula funcional nº 54197248/4, para custear despesas com viagem ao(s) 
Município(s) de Terra Santa, oriximiná e alenquer, no período de 05 a 
11/04/2022, com o objetivo de manutenção no transmissor e revisão do 
sistema irradiante nas rTV´s dos municipios.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 778882
Portaria Nº 87/2022, de 30 de MarÇo de 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 18 de 
Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215 de 03 de novembro de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 31/2022 da dTEc/fUNTEl-
Pa, de 28/03/2022 de solicitação de diárias, contidos nos autos do Proces-
so nº 2022/366009 de 28/03/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr 6 e ½ (seis e meia) diárias ao servidor SÉrGio carloS fariaS 
dE oliVEira, ocupante do cargo em comissão de GErENTE, Matrícula nº 
3181855/1, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de Terra
Santa, oriximiná e alenquer, no período de 05 a 11/04/2022, com o obje-
tivo de realizar manutenção no transmissor e revisão do sistema irradiante 
nas rTV’s dos municípios.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 778884

.

.

FÉrias
.

Portaria N.º 086/2022, de 30 de MarÇo de 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso das 
atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 18 de 
Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n.º 10/2022-corH/fUNTElPa, 
de 28/03/2022, contido no Processo n.º 2022/369145, de 28/03/2022;
r E S o l V E:
coNcEdEr, férias regulamentares para o mês de Maio/2022, aos fun-
cionários lotados nesta fundação Paraense de radiodifusão, conforme 
relacionados abaixo:

NoMe MatrÍcULa adMissÃo PerÍodo aQUisitiVo Maio/2022
aliNEaNNE aldENora frEirE dE oliVEira 5924472/4 24/10/2019 24/10/20 a 23/10/21 02/05 a 21/05/22

caMila dE caSSia doS SaNToS alEiXo 5949284/1 01/02/2021 01/02/21 a 31/01/22 02/05 a 31/05/22
carloS alBErTo HEiTor doS SaNToS 7004249/1 01/01/1980 01/01/21 a 31/12/21 02/05 a 31/05/22

cESar aUGUSTo NUNES 7002874/2 21/12/2017 21/12/20 a 20/12/21 02/05 a 31/05/22
daNiEla Maria TaVarES roUMiE E SilVa 5947519/1 02/04/2019 02/04/21 a 01/04/22 02/05 a 16/05/22

faBricio rocHa dE SoUZa lEiTE 55588563/1 02/05/2007 02/05/21 a 01/05/22 02/05 a 31/05/22
Haroldo dE SoUZa corrEa 3180450/1 14/03/1986 14/03/21 a 13/03/22 16/05 a 30/05/22 

JoSE dE alENcar SilVa doS SaNToS 5947346/1 14/03/2019 14/03/21 a 13/03/22 02/05 a 31/05/22
JoSE raiMUNdo MoNTEiro raMoS da coNcEicao 3181707/1 01/01/1984 01/01/21 a 31/12/21 02/05 a 31/05/22

JoSE ricardo fErrEira coSTa 5942091/1 02/05/2018 02/05/20 a 01/05/21 02/05 a 21/05/22
Maria PiNHEiro BarBoSa 5893002/1 23/08/2011 23/08/20 a 22/08/21 02/05 a 31/05/22

MiGUEl GoNcalVES GUiMaraES filHo 7005245/1 01/06/1987 01/06/20 a 31/05/21 02/05 a 31/05/22
odUValdo MaTiaS BaTiSTa 7005261/1 01/04/1984 01/04/21 a 31/03/22 02/05 a 31/05/22
raiMUNdo TENorio TorrES 7005121/1 01/03/1986 02/03/20 a 01/03/21 02/05 a 31/05/22

TaTiaNa dE liMa riBEiro 80846120/1 04/07/2011 04/07/18 a 03/07/19 16/05 a 30/05/22 
THaMYrES BadaraNE NicolaU GoNcalVES 5946942/1 11/02/2019 11/02/21 a 10/02/22 10/05 a 24/05/22

WaldENor MElQUiadES PirES MarTiNS 7003455/1 16/03/1987 16/03/20 a 15/03/21 02/05 a 21/05/22
WElliNGToN JoSE GoNcalVES 7005970/1 01/03/1986 02/03/21 a 01/03/22 02/05 a 31/05/22

WilSoN da coSTa BarroS 7005156/1 01/11/1978 01/11/20 a 31/10/21 02/05 a 31/05/22

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 778869
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..

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa assistÊNcia
NoME: MarlENE alVES dE oliVEira
coNcESSÃo: 91 diaS
PErÍodo: 04/08/21 a 02/11/21
MaTrÍcUla: 6388671/1 carGo: SErVENTE
loTaÇÃo: EE aNToNio GUEiroS/aNaNiNdEUa
laUdo MÉdico: 81726
NoME: VaNia lEiTE lEal MacHado
coNcESSÃo: 95 diaS
PErÍodo: 29/07/21 a 31/10/21
MaTrÍcUla: 54188477 carGo: Prof
loTaÇÃo: dirEToria ENSiNo/BElEM
laUdo MÉdico: 81342

Protocolo: 778755
LiceNÇa saÚde
NoME: aYlla KEllY aMoriM QUEiroZ MoNTEiro
coNcESSÃo: 183 diaS
PErÍodo: 01/06/21 a 30/11/21
MaTrÍcUla: 57220068/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE aMaZoNaS fiGUEirEdo/BElEM
laUdo MÉdico: 79486
NoME: JEaNETTE alVES caSSEB
coNcESSÃo: 104 diaS
PErÍodo: 28/11/21 a 11/03/22
MaTrÍcUla: 5377862 carGo: aSSiST adM
loTaÇÃo: EE N Sra GracaS/BElEM
laUdo MÉdico: 83158
NoME: KaTia criSTiNa da crUZ MorEira
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 05/11/21 a 03/01/22
MaTrÍcUla: 5241626/3 carGo:
loTaÇÃo: EE JorGE raPoSo/icoaraci
laUdo MÉdico: 83488
NoME: loUrdES dE SoUZa NaSciMENTo
coNcESSÃo: 120 diaS
PErÍodo: 09/09/21 a 06/01/22
MaTrÍcUla: 241725/1 carGo: SErVENTE
loTaÇÃo: EE orlaNdo BiTar/BElEM
laUdo MÉdico: 82621
NoME: lUiZ EdUardo SoBriNHo foNSEca
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 19/11/21 a 16/02/22
MaTrÍcUla: 6400882/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE PrES KENNEdY/MaracaNa
laUdo MÉdico: 83554
NoME: Maria dE faTiMa da SilVa BarBoSa
coNcESSÃo: 180 diaS
PErÍodo: 14/10/21 a 11/04/22
MaTrÍcUla: 5051495  carGo: Prof
loTaÇÃo: diV aSSiST SErVidor/BElEM
laUdo MÉdico: 83676
NoME: SaBriNa BENTES
coNcESSÃo: 180 diaS
PErÍodo: 13/09/21 a 11/03/22
MaTrÍcUla: 5805058  carGo: Prof
loTaÇÃo: EE caMilo SalGado/BElEM
laUdo MÉdico: 82029
NoME: SidNEi SaNTaNa PErEira
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 20/11/21 a 17/02/22
MaTrÍcUla: 57205171/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE Vila PErNaMBUco/iNHaNGaPi
laUdo MÉdico: 83645

Protocolo: 778750
ProrroGaÇÃo de LiceNÇa saÚde
NoME: HUMBErTo claUdio lEao dE oliVEira
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 08/11/21 a 06/01/22
MaTrÍcUla: 5837537/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE d PEdro ii/BElEM
laUdo MÉdico: 83478
NoME: iVaNEidE dE Sa da SilVa
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 14/09/21 a 12/11/21
MaTrÍcUla: 5192633/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE N Sra coNcEicao/BElEM
laUdo MÉdico: 82032

Protocolo: 778752

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 040/2022 - GaB saeN
a SEcrETária adJUNTa dE ENSiNo, no uso de suas atribuições legais e;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 008, de 21 de janeiro de 2021, que dis-
põe sobre a descentralização e desburocratização dos procedimentos ad-
ministrativos, a fim de dar mais agilidade às demandas desta Secretaria de 
Estado de Educação – SEdUc;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro de 2013 que 
dispõe sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução 
dos contratos, convênios e termos de cooperação firmados pelos órgãos e 
entidades do Poder executivo do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a necessidade de conduzir a gestão da Secretaria de Es-
tado de Educação – SEDUC com celeridade, eficiência, todavia, com res-
ponsabilidade e transparência;
coNSidEraNdo que a Portaria retrocitada delega aos Secretários adjun-
tos da Secretaria de Estado de Educação - SEdUc competência para a prá-
tica, revogação e anulação de ofício do ato de assinatura de portaria para 
designação de servidor, lotado na sua respectiva Secretaria adjunta, para 
as funções de fiscal, suplente de fiscal e gestor de contratos e convênios, e 
de acordo com os termos do processo PaE nº 2020/529320,
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar, a contar de 22/02/2022, a servidora fErNaNda aTa-
ÍdE da coSTa, matrícula nº 57229060-2, Especialista em Educação classe 
ii, lotada na Escola EEf Barão do rio Branco, para acoMPaNHar E fiScali-
Zar o coNTraTo Nº 004/2022-SEdUc, celebrado entre a Secretaria de Es-
tado de Educação e a EMPrESa fiNaliZa EdiTora E iNdÚSTria Gráfica 
lTda, cujo o presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para impressão do livro “contando Nossas Histórias”, destinados 
para iii Mostra de Saberes da classe Hospitalar e atendimento domiciliar, na 
região Metropolitana de Belém (EEEf Barão do rio Branco), tendo como SU-
PlENTE dE fiScal, lEoNicE da rocHa cardoSo, matrícula nº 5560900-2, 
Professora classe ii, lotada na Escola EEfM Profª Hilda Vieira.
art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gando as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém, 29 de março de 2022.
regina celli Santos alves
Secretária adjunta de Ensino, em Exercício

Protocolo: 778582
.

errata
.

errata do 10° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 381/2017 – 
coNsÓrcio s2
Publicado no do n° 34.546 do dia 09 de abril de 2021.
onde se lê: “26/03/2021 a 24/06/2021”
Leia-se: “24/03/2021 a 21/06/2021”
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-S E cUMPra-SE
Belém, 28 de março de 2022.
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 778815
errata do 11° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 381/2017 – 
coNsÓrcio s2
Publicado no do n° 34.630 do dia 07 de julho de 2021.
onde se lê: “25/06/2021 a 23/09/2021”
Leia-se: “22/06/2021 a 20/09/2021”
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-S E cUMPra-SE
Belém, 28 de março de 2022.
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 778838
errata ao 5º terMo aditiVo de PraZo do coNtrato Nº 147/2018
Publicado no do n° 34.630 do dia 07 de julho de 2021
onde se lê: “vigência 02/05/2021 a 28/11/2021”
Leia-se: “vigência 02/06/2021 a 29/11/2021”
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-S E cUMPra-SE
Belém, 29 de março de 2022.
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 778867
errata ao 6º terMo aditiVo de PraZo do coNtrato Nº 147/2018
Publicado no do n° 34.784 do dia 03 de dezembro de 2021
onde se lê: “vigência 29/11/2021 a 27/02/2022”
Leia-se: “vigência 30/11/2021 a 28/02/2022”
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-S E cUMPra-SE
Belém, 29 de março de 2022.
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 778878
errata do 13° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 381/2017 – 
coNsÓrcio s2
Publicado no do n° 34.742 do dia 21 de outubro de 2021.
onde se lê: “24/09/2021 a 23/03/2022”
Leia-se: “21/09/2021 a 20/03/2022”
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-S E cUMPra-SE
Belém, 28 de março de 2022.
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 778843
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errata ao 4º terMo aditiVo de PraZo do coNtrato Nº 147/2018
Publicado no do n° 34.433 do dia 11 de dezembro de 2020
onde se lê: “vigência 02/12/2020 a 31/05/2021”
Leia-se: “vigência 03/12/2020 a 01/06/2021”
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-S E cUMPra-SE
Belém, 29 de março de 2022.
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 778860
errata ao 3º terMo aditiVo de PraZo do coNtrato Nº 147/2018
Publicado no do n° 34.253 do dia 15 de junho de 2020
onde se lê: “vigência 04/06/2020 a 01/12/2020”
Leia-se: “vigência 05/06/2020 a 02/12/2020”
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-S E cUMPra-SE
Belém, 29 de março de 2022.
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 778854
errata ao 1º terMo aditiVo de PraZo do coNtrato Nº 147/2018
Publicado no do n° 33.955 do dia 19 de agosto de 2019
onde se lê: “vigência 08/08/2019 a 03/06/2020”
Leia-se: “vigência 09/08/2019 a 04/06/2020”
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-S E cUMPra-SE
Belém, 29 de março de 2022.
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 778848
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato
setiMo terMo aditiVo ao coNtrato Nº 145/2018
Vigência: 05/02/2022 a 05/06/2022.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: lastro Projetos e construções ltda. cNPJ Nº 05.054.937/0001-63
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 04 de fevereiro de 2022
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 778715
terMo aditiVo ao coNtrato
seGUNdo terMo aditiVo ao coNtrato Nº 049/2021
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará
contratado: iNfiNiTY ENGENHaria lTda - cNPJ nº 05.054.937/0001-63
objeto do contrato: reforma e ampliação da EEEfM Maria da coNcEi-
ÇÃo MalHEiroS
objeto do Termo aditivo: o presente termo aditivo tem por objeto, acrésci-
mo no valor do contrato em r$ 713.250,83 (setecentos e treze mil, duzen-
tos e cinquenta reais e oitenta e três centavos) e supressão de r$ 00,00 
(zero reais) o qual ocasionará o valor do 2º aditivo em r$ r$ 713.250,83 
(setecentos e treze mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta e três centavos) 
passando o valor total do contrato para r$ 2.155.141,17 (um milhão, cento 
e cinquenta e cinco mil, cento e quarenta e um reais e dezessete centavos).
data assinatura: 22/03/2022
contrato de Empréstimos: 
2933/oc-Br-Banco interamericano de desenvolvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga / 
Secretária de Estado de Educação do Pará

Protocolo: 778700
terMo aditiVo ao coNtrato
seGUNdo terMo aditiVo ao coNtrato Nº 040/2021.
Vigência: 01/02/2022 a 02/04/2022.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: Ecosolos construção e comércio Eireli. 
cNPJ Nº 05.054.937/0001-63
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 31 de janeiro de 2022
contrato de Empréstimos: 
2933/oc-Br-Banco interamericano de desenvolvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - 
Secretária de Estado de Educação do Pará.

Protocolo: 778706
termo aditivo: 2
contrato: 036/2021
objeto do contrato: contratação de Serviços de Execução de capina roça-
gens nas Unidades Escolares da SEdUc localizado na região Metropolitana 
de Belém e interiores do Estado do Pará.
objeto do aditivo: alterar a cláusula décima Quarta - da Vigência e da 
Eficácia, prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
Pregão Eletrônico nº 005/2020 – Nlic/SEdUc.
dotação orçamentaria;
fonte:0102006360 - Produto: 2227 - ação: 232118 - funcional Programática: 
16101.12 361.1509 - Projeto/atividade: 8904 Natureza da despesa: 3390.37
fonte: 0102006360 - Produto: 2227- ação: 232325- funcional Programática: 
16101.12 362.1509 - Projeto/atividade: 8906 Natureza de despesa: 339037.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
contratada: J r limpeza e conservação Eireli, cNPJ. n° 11.773.240/0001-

42, com sede na av Tavares Bastoso, nº 820, 1º andar, sala a, cEP: 
66.615-005, Marambaia, Belém/Pa.
data de assinatura: 30/03/2022
Vigência: 19/04/2022 a 18/04/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 778917

.

.

coNVÊNio
.

convênio de cooperação técnica: 011/2022 - sedUc
objeto do convênio: implementar em ação conjunta o Sistema de organi-
zação Modular de Ensino- SoME, no Município de Maracanã, para operacio-
nalização do ensino médio apenas nas localidades legalmente existentes e 
do ensino fundamental no caso localidades já implantadas até sua conclu-
são, no referido município.
Partes:
concedente: Secretária de Estado de Educação, cNPJ: 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, km 10, s/n, cEP: 66.820-000, 
Tenené, Belém/Pa.
convenente: Município de Maracanã/Pa, cNPJ: 04.880.258/0001-80, com 
sede na av. Magalhães Barata, s/n, cEP:68.710-000 Maracanã/Pa.
data da assinatura: 30/03/2022
Vigência: 30/03/2022 a 30/03/2027
foro: Belém
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ 
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 778948

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 52584/2022
OBJETIVO: Cobertura fotográfica da inauguração da Escola Técnica de Xinguara.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / XiNGUara / 23/03/2022 - 26/03/2022 Nº diárias: 3
XiNGUara / BElEM / 26/03/2022 - 26/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: raiMUNdo JoSE coSTa PoNTES
MaTrÍcUla: 761079
cPf: 22842578287
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 778584
Portaria de diarias No. 52585/2022
oBJETiVo: cobertura Jornalística da inauguração da Escola Técnica de Xinguara.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / XiNGUara / 23/03/2022 - 26/03/2022 Nº diárias: 3
XiNGUara / BElEM / 26/03/2022 - 26/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EValdo JoSE SilVa dE frEiTaS JUNior
MaTrÍcUla: 5957660
cPf: 01602741255
carGo/fUNÇÃo:
aSSESSor coM.Social / aSSESSoraMENTo
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 778589
Portaria de diarias No. 52657/2022
oBJETiVo: Participar de reunião com a Prefeita Municipal de colares, com 
o advogado da Prefeitura referente ao convênio nº 265/2018 cujo objeto é 
a conclusão da obra de construção da Escola da comunidade da fazenda, 
visando resposta a ação civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / colarES / 31/03/2022 - 31/03/2022 Nº diárias: 0
colarES / BElEM / 31/03/2022 - 31/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: iNaiE dEl caSTillo aNdradE NEVES
MaTrÍcUla: 57226001
cPf: 00171959264
carGo/fUNÇÃo:
coordENador / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 778673
Prd coMPLeMeNtar
despesa origem nº 87570
Portaria de diarias No. 52630/2022
oBJETiVo: Prd complementar referente a despesa 87570. Viagem para 
verificação das instalações elétricas, instalação de bebedouros, movimen-
tação e distribuição de materiais permanentes nas salas de aula, monta-
gem de estante na EEEfM Basílio de carvalho, localizada no Município de 
abaetetuba, a inauguração ocorrerá no dia 01.04.2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 30/03/2022 - 01/04/2022 Nº diárias: 2
aBaETETUBa / BElEM / 01/04/2022 - 01/04/2022 Nº diárias: 0
NoME: alMir JoSE dE oliVEira
MaTrÍcUla: 5128706
cPf: 38002752287
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 778674
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Prd coMPLeMeNtar
despesa origem nº 87562
Portaria de diarias No. 52627/2022
oBJETiVo: Prd complementar referente a despesa 87562. Viagem com 
objetivo de fazer o levantamento situacional e estrutural; organizar a logís-
tica de entrega de materiais permanentes e verificar os espaços da EEEFM 
Basílio de carvalho localizada no Município de abaetetuba, a reinauguração 
acontecerá no dia 01/04/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 30/03/2022 - 01/04/2022 Nº diárias: 2
aBaETETUBa / BElEM / 01/04/2022 - 01/04/2022 Nº diárias: 0
NoME: SolaNGE Maria oliVEira diaS
MaTrÍcUla: 5858283
cPf: 26386097220
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 778677
Portaria de diarias No. 52650/2022
oBJETiVo: fiscalização da reforma na EEEfM Maria da conceição Malhei-
ros (irituia) , EEEfM Santa rosa e EEEfM Tauriano Gil de Sousa (Vigia) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iriTUia / 30/03/2022 - 30/03/2022 Nº diárias: 0
iriTUia / ViGia / 30/03/2022 - 31/03/2022 Nº diárias: 1
ViGia / BElEM / 31/03/2022 - 31/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EdUardo dioNiSio PaMPloNa da SilVa JUNior
MaTrÍcUla: 57211250
cPf: 38117762234
carGo/fUNÇÃo:
ENG. ciVil / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 778678
Portaria de diarias No. 52651/2022
OBJETIVO: Conduzir o técnico da DRTI para realizar fiscalização da refor-
ma na EEEfM Maria da conceição Malheiros (irituia) , EEEfM Santa rosa e 
EEEfM Tauriano Gil de Sousa (Vigia) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iriTUia / 30/03/2022 - 30/03/2022 Nº diárias: 0
iriTUia / ViGia / 30/03/2022 - 31/03/2022 Nº diárias: 1
ViGia / BElEM / 31/03/2022 - 31/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: PEdro PaUlo da coSTa SaNToS
MaTrÍcUla: 731579
cPf: 26029863215
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 778679
Portaria de diarias No. 52652/2022
oBJETiVo: fiscalização e recebimento da obra de reforma e adequação da 
10 UrE, localizada no Município de atamira.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / alTaMira / 31/03/2022 - 31/03/2022 Nº diárias: 0
alTaMira / BElEM / 31/03/2022 - 01/04/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: flaVio ValBErTo BarrioNUEVo rodriGUES
MaTrÍcUla: 5960969
cPf: 02295325277
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 778680
Portaria de diarias No. 52655/2022
oBJETiVo: Visita na Escola da comunidade da fazenda, localizada no Mu-
nicípio de colares.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / colarES / 31/03/2022 - 31/03/2022 Nº diárias: 0
colarES / BElEM / 31/03/2022 - 31/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: faEK PEdro KHoUrY NETo
MaTrÍcUla: 628654
cPf: 15254356200
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 778681
Prd coMPLeMeNtar
despesa origem nº 87564
Portaria de diarias No. 52628/2022
oBJETiVo: Prd complementar referente a despesa 87564. Viagem com 
objetivo de fazer o levantamento situacional e estrutural; organizar a logís-
tica de entrega de materiais permanentes e verificar os espaços da EEEFM 
Basílio de carvalho localizada no Município de abaetetuba, a reinauguração 
acontecerá no dia 01/04/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 30/03/2022 - 01/04/2022 Nº diárias: 2
aBaETETUBa / BElEM / 01/04/2022 - 01/04/2022 Nº diárias: 0
NoME: WaNdErlicE rEJaNE da rocHa MiraNda
MaTrÍcUla: 5891271
cPf: 26965909234
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 778682

Prd coMPLeMeNtar
despesa origem nº 87566
Portaria de diarias No. 52629/2022
oBJETiVo: Prd complementar referente a despesa 87566. Viagem com 
objetivo de fazer o levantamento situacional e estrutural; organizar a logís-
tica de entrega de materiais permanentes e verificar os espaços da EEEFM 
Basílio de carvalho localizada no Município de abaetetuba, a reinauguração 
acontecerá no dia 01/04/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 30/03/2022 - 01/04/2022 Nº diárias: 2
aBaETETUBa / BElEM / 01/04/2022 - 01/04/2022 Nº diárias: 0
NoME: BrUNo SoarES roMao
MaTrÍcUla: 57214258
cPf: 78335167249
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 778683
Portaria de diarias No. 52653/2022
oBJETiVo: fiscalização da obra referente a ata de Transformadores no 
centro integrado do Baixo Tocantins, localizada no Município de cametá.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caMETa / 31/03/2022 - 31/03/2022 Nº diárias: 0
caMETa / BElEM / 31/03/2022 - 01/04/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: fErNaNdo rodriGUES alBUQUErQUE
MaTrÍcUla: 57232106
cPf: 35232404253
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 778685

.

.

oUtras MatÉrias
.

desiGNar
Portaria Nº.:1902/2022 de 21/03/2022
de acordo com o Processo nº 281601/2022
designar TErEZiNHa frEiTaS dE liMa, Matrícula nº 6024106/2, Escrevente 
datilografo, para responder interinamente pela função de Secretaria (GEd-1) 
da EEEM Prof Geraldo angelo Pereira/sede/Tucuma, a contar de 28/03/2022 .
Portaria Nº.:2255/2022 de 25/03/2022
de acordo com o Processo nº266952/2022
designar lUciaNa GoMES MoUra, Matrícula nº 5901640/1, Espec. em 
Educação, para responder interinamente pela função de Vice-diretor (GEd-
2) da EEEf Bento XV/Belém, a contar de 30/03/2022.
Portaria Nº.:2258/2022 de 25/03/2022
de acordo com o Processo nº 1416321/2021
designar GlaUcio HENriQUE dE liMa fiGUEirEdo,Matrícula nº 
57220434/1,Professor, para exercer a função de diretor i (GEd-3) da EE-
EfM. rodrigues Pinage/Belém, pelo periodo de 03(tres) anos, a contar da 
data de publicação desta Portaria.
Portaria Nº.:2259/2022 de 25/03/2022
de acordo com o Processo nº 1416321/2021
designar MaNoEl criSTiNo do rEGo,Matrícula nº 5495369/2,Professor, para 
exercer a função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEfM. rodrigues Pinage/Belém, 
pelo periodo de 03(tres) anos, a contar da data de publicação desta Portaria.
Portaria Nº.:2260/2022 de 25/03/2022
de acordo com o Processo nº 1416321/2021
designar aNa PaUla cHErMoNT dE oliVEira,Matrícula nº 5560977/1,Es-
pec. Em Educação, para exercer a função de Vice-diretor (GEd-2) da EE-
EfM. rodrigues Pinage/Belém, pelo periodo de 03(tres) anos, a contar da 
data de publicação desta Portaria.
Portaria Nº.:2257/2022 de 25/03/2022
de acordo com o Processo nº 214661/2022
designar EliSa MoNTEiro GoMES, Matrícula nº 57197449/1, Professor, 
para responder interinamente pela função de Vice-diretor (GEd-2) da EE-
EfM. dr. antonio Teixeira Gueiros/ananindeua. a contar de 29/03/2022.
disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.: 2254/2022 de 25/03/2022
de acordo com o Processo nº 266952/2022
dispensar lUciaNa GoMES MoUra, Matrícula nº 5901640/1, Espec. em 
Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEf. 15 de outubro/
Belém a contar de 30/03/2022.
Portaria Nº.: 2253/2022 de 25/03/2022
de acordo com o Processo nº 266952/2022
dispensar roSaNGEla Maria PaES dE liMa cardoSo, Matrícula nº 
446769/1, Professor, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEf Bento 
XV/Belém, a contar de 30/03/2022.
Portaria Nº.: 2178/2022 de 24/03/2022
de acordo com o Processo nº 176611/2022
dispensar , a pedido, lEoNildES laMEira E SilVa, Matrícula nº 
5901516/1, Espec. em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da 
EEEf. americo Souza de oliveira/icoaraci/Belém, a contar de 31/03/2022.
disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.:2252/2022 de 25/02/2022
de acordo com o Processo nº 325844/2022
dispensar, a pedido, Maria JoSÉ PaNToJa fErrEira, Matrícula nº 
5531918/1, Especialista em Educação, da função de diretor i (GEd-3) da 
EEEM. Centro Integrado de Formação Profissional de Cametá/Cametá, a 
contar de 30/03/2022.
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Portaria Nº.: 1901/2022 de 21/03/2022
de acordo com o Processo nº 281601/2022
formalizar a dispensa da servidora Maria EliEZia VEraS da SilVa, 
Matrícula nº 669679/1, Escrevente datilografo, da função de Secretaria 
(GEd-1) da EEEM Prof Geraldo angelo Pereira/sede/Tucuma, a partir de 
17/07/2018, para fins de regularização funcional.
disPeNsar
Portaria Nº.:2182/2022 de 24/03/2022
de acordo com o Processo nº 335657/2022
dispensar, a pedido, NaZarE da SilVa PalHETa, Matrícula nº 6388833/1, 
lotada na EE.Prof. Gelmirez Melo e Silva/ananindeua, do emprego de Pro-
fessor Nível Meio, a partir de 08/03/2022.
LiceNÇa casaMeNto
Portaria Nº.:2356/2022 de 29/03/2022
conceder licença casamento, a rafaEla GoMES SilVa, Matricula n 
57208498/1, Especialista em Educação, lotada na EEi Silvestre carneiro/
capanema, no período de 24/02/22 a 03/03/22.
Portaria Nº.:2355/2022 de 29/03/2022
conceder licença casamento, a WillYaNS laGo rodriGUES, Matricula n 
225029/1, Servente, lotado na EE cornelio de Barros/Belém, no período 
de 12/03/22 a 19/03/22.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº.2354/2022 de 29/03/2022
Nome:MEliSSa da coSTa alENcar
Matrícula:57204009/1cargo:Professor
lotação:div. de legislação e Enquadramento/Belém
Período:27/03/22 a 25/05/22
Triênios:04/09/08 a 03/09/11
Portaria Nº.2351/2022 de 29/03/2022
Nome:roSaNGEla Maria PaES dE liMa
Matrícula:446769/1cargo:Professor
lotação:EEEf Bento XV/Belém
Período:01/03/22 a 29/04/22
Triênios:24/04/03 a 23/04/06
Portaria Nº.2350/2022 de 29/03/2022
Nome:HaMilToN SilVa do NaSciMENTo
Matrícula:5863392/2cargo:Professor
lotação:div. de legislação e Enquadramento/Belém
Período:31/03/22 a 29/05/22 – 30/05/22 a 28/07/22
Triênios:04/01/13 a 03/01/16 – 04/01/16 a 03/01/19
Portaria Nº. 2352/2022 de 29/03/2022
Nome:dJaNE ciNTHia carValHo corrEa
Matrícula: 5889349/1cargo:Espec. Em Educação
lotação:divisão de Serviços Gerais/Belém
Período:04/04/22 a 03/05/22
Triênios:05/05/17 a 04/05/20
LiceNÇa MaterNidade
Portaria Nº: 1022/2022 de 29/03/2022
i- SUSPENdEr, a contar 13/06/2018, a licença maternidade por adoção, 
concedida atraves da PorTaria Nº 2266/2022 de 25/03/2022, no periodo 
de 10/05/2018 a 05/11/2018, da servidora fErNaNda NaTHalia fErrEira 
GoMES, matricula 57199056/2, Professor, lotada na EE frei daniel/Belém.
i- coNcEdEr, (146) dias restantes de licença Maternidade por adoção, no 
periodo de 10/05/2018 a 05/11/2018, para fins de regularização funcional.
aProVaÇÃo escaLa de FÉrias
Portaria Nº.97/2022 de 28/03/2022
Nome:Maria dE NaZarE diaS da SilVa
Matrícula:57209608/1Período:17/06/22 à 31/07/22Exercício:2021
Unidade:EE. irmã dorothy Stand/Jacundá
Portaria Nº.:019/2022 de 22/02/2022
Nome:roBErTa da SilVa MoUra
Matrícula:5900261/1Período:23/05/22 à 06/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Nilo de oliveira/igarape açu
Portaria Nº.:029/2022 de 22/03/2022
Nome:aNdrESoN JoSÉ aGUiar da coSTa
Matrícula:57210555/1Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Presid, Kennedy/Maracanã
Portaria Nº.:062/2022 de 24/03/2022
Nome:SilVia Mara da SilVa rESUENHo
Matrícula:57233961Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EE. 14ª UrE/capanema
Portaria Nº.:066/2022 de 24/03/2022
Nome:carloS alEXaNdrE MaToS daMaScENo
Matrícula:57212339/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. Maria amelia de Vasconcelos/capanema
Portaria Nº.:067/2022 de 24/03/2022
Nome:daNiEllE criSTiNa oliVEira MESQUiTa
Matrícula:57215405/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. Maria amelia de Vasconcelos/capanema
Portaria Nº.:068/2022 de 24/03/2022
Nome:KaTia do Socorro alVES BarBoZa
Matrícula:57211115/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EE. Maria amelia de Vasconcelos/capanema
Portaria Nº.:069/2022 de 24/03/2022
Nome:KEila dE NaZarE da cUNHa JaQUES
Matrícula:57210738/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EE. Maria amelia de Vasconcelos/capanema
Portaria Nº.:070/2022 de 24/03/2022
Nome:NaNdo SEVEriNo PErEira MarQUES NETo
Matrícula:5896452/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EE. Maria amelia de Vasconcelos/capanema

Portaria Nº.:071/2022 de 24/03/2022
Nome:NEUMa do Socorro GoMES dE SoUSa
Matrícula:5768802/2Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE. Maria amelia de Vasconcelos/capanema
Portaria Nº.:072/2022 de 24/03/2022
Nome:PEdro da foNSEca coUTiNHo
Matrícula:787000/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. Maria amelia de Vasconcelos/capanema
Portaria Nº.:073/2022 de 24/03/2022
Nome:Maria iVoNE doS SaNToS MacHado
Matrícula:424625/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. Maria amelia de Vasconcelos/capanema
Portaria Nº.:074/2022 de 24/03/2022
Nome:WilliMES corrEa
Matrícula:57211329/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EE. Maria amelia de Vasconcelos/capanema
Portaria Nº.:075/2022 de 24/03/2022
Nome:NaTalia diaS MorEira ariMaTEia
Matrícula:57216382/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. adriano Santa Brigida/Salinopolis
Portaria Nº.:011/2022 de 14/03/2022
Nome:laiS dE SoUZa MarTiNS loPES
Matrícula:5900115/1Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade: 21 UrE/EEEM.Janelas para o Mundo/Parauapebas
Portaria Nº.:014/2022 de 28/03/2022
Nome:BErNardo filHo PErEira SoUSa
Matrícula:663956/1Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:21 UrE EEEM.Gov.almir Gabriel/curiuonopolis
Portaria Nº.:015/2022 de 28/03/2022
Nome:dilMa diaS dE SoUSa
Matrícula:5948454/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:21 UrE EEEM. Gov. almir Gabriel/curiuonopolis
Portaria Nº.:016/2022 de 28/03/2022
Nome:JEaN dE liMa
Matrícula:57214800/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:21 UrE EEEM.Gov.almir Gabriel/curiuonopolis
Portaria Nº.:017/2022 de 28/03/2022
Nome:JoSÉ fraNciSco GoNÇalVES
Matrícula:444790/1Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:21 UrE EEEM. Gov.almir Gabriel/curiuonopolis
Portaria Nº.:018/2022 de 28/03/2022
Nome:JoSÉ ZUQUETa MarQUES
Matrícula:57209485/1Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:21 UrE EEEM. Gov.almir Gabriel/curiuonopolis
Portaria Nº.:019/2022 de 28/03/2022
Nome:lEda ViVEiroS da SilVa
Matrícula:57209615/1Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:21 UrE EEEM. Gov.almir Gabriel/curiuonopolis
Portaria Nº.:08//2022 de 28/03/2022
Nome:dUlciNEa TaVarES fUrTado
Matrícula:5899817/1Período:16/05/22 à 29/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. dr. Ester Mouta/Ponta de Pedras
Portaria Nº.:94/2022 de 24/03/2022
Nome:alcirENE dE faTiMa QUEiroZ aMoriM
Matrícula:54187434/2Período:02/05/22 à 16/06/22Exercício:2021
Unidade:EE. Jonathas Pontes athiasMarabá
Portaria Nº.:95/2022 de 24/03/2022
Nome:fErNaNda dE oliVEira cHaVES
Matrícula:57209583/1Período:02/05/22 à 15/06/22Exercício:2020
Unidade:EE. inacio de Sousa Motta/Marabá
Portaria Nº.:701/2022 de 20/02/2022
Nome: orlaNdo dE NaZarE MoUra
Matrícula:367214/1Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.28 de Janeiro/castanhal
Portaria Nº.:029/2022 de 28/03/2022
Nome: Maria fErrEira dUarTE
Matrícula:57218336/1 Período:22/06/22 à 05/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Padre Eurico/Vitoria do Xingu
Portaria Nº.:124/2022 de 24/03/2022
Nome: MarloN MacHado daS florES
Matrícula:73504006/1 Período:14/06/22 à 13/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Nicias ribeiro/Portel
Portaria Nº.:125/2022 de 24/03/2022
Nome: BETaNia dE faTiMa SaNTaNa carNEiro
Matrícula:8401001/1 Período:21/06/22 à 20/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Paulino de Brito/Portel
Portaria Nº.:126/2022 de 24/03/2022
Nome: JaNicE MoUra da SilVa
Matrícula:5537053/1 Período:01/06/22 à 15/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Paulino de Brito/Portel
Portaria Nº.:128/2022 de 24/03/2022
Nome: carla MarilENa dE frEiTaS ParEira
Matrícula:5900638/1 Período:20/06/22 à 19/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Manoel da Vera cruz/curralinho
Portaria Nº.:129/2022 de 24/03/2022
Nome: JoNaTaN PUrEZa fErrEira
Matrícula:5900636/1 Período:20/06/22 à 19/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Manoel da Vera cruz/curralinho
Portaria Nº.:10/2022 de 28/03/2022
Nome: rENaTa PiNHEiro dE carValHo
Matrícula:5947902/1 Período:01/05/22 à 30/05/22 Exercício:2022
Unidade:EEEM Prof Geraldo Pereira/Tucuma
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Portaria Nº.:2146/2022 de 24/03/2022
Nome: roSilEa da SilVa riBEiro
Matrícula:5913611/1 Período:04/04/22 à 03/05/22Exercício:2021
Unidade:EE Mario carneiro de Miranda/Belém
Portaria Nº.:2127/2022 de 24/03/2022
Nome: MarcElo dE frEiTaS fErrEira
Matrícula:57212415/1 Período:02/05/22 à 31/05/22 Exercício:2022
Unidade:EE oneide de Souza Tavares/ananindeua
Portaria Nº.:2128/2022 de 24/03/2022
Nome: Elia dE araUJo fialHo
Matrícula:57212431/1 Período:02/05/22 à 31/05/22 Exercício:2022
Unidade:EE oneide de Souza Tavares/ananindeua
Portaria Nº.:2129/2022 de 24/03/2022
Nome: diNair da SilVa GoNÇalVES
Matrícula:5189578/1 Período:02/05/22 à 31/05/22 Exercício:2022
Unidade:EE oneide de Souza Tavares/ananindeua
Portaria Nº.:2130/2022 de 24/03/2022
Nome: aBidoN BraHiM MUfarrEJ
Matrícula:54197303/2 Período:01/06/22 à 30/06/22 Exercício:2022
Unidade:EE oneide de Souza Tavares/ananindeua
Portaria Nº.:2131/2022 de 24/03/2022
Nome: EliZaBETE dE faTiMa BarBoSa EVaNoVicH doS SaNToS
Matrícula:54192221/2 Período:01/06/22 à 15/07/22 Exercício:2022
Unidade:EE oneide de Souza Tavares/ananindeua
Portaria Nº.:2132/2022 de 24/03/2022
Nome: fraNK MarcElo aZEVEdo PErEira
Matrícula:6014339/1 Período:16/04/22 à 17/05/22 Exercício:2020
Unidade:EEEf Geny Gabriel amaral/icoaraci
Portaria Nº.:2133/2022 de 24/03/2022
Nome: rEGiNa loBaTo da SilVa
Matrícula:730122/1 Período:01/06/22 à 30/06/22 Exercício:2022
Unidade:EE oneide de Souza Tavares/ananindeua
Portaria Nº.:1906/2022 de 21/03/2022
Nome: roSiENE carValHo da coSTa
Matrícula:57213571/1 Período:01/06/22 à 30/06/22 Exercício:2022
Unidade:EEEf Humberto de campos/Belém
Portaria Nº.:1909/2022 de 21/03/2022
Nome: SHirllE loPES dE liMa BraNdÃo BarBoSa
Matrícula:54184736/2 Período:01/06/22 à 30/06/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM Madre celeste/ananindeua
Portaria Nº.:1910/2022 de 21/03/2022
Nome: Maria fraNciNETE dE SoUSa aMoriM
Matrícula:5942218/1 Período:09/06/22 à 08/07/22 Exercício:2022
Unidade:EE odete Marvao/icoaraci
Portaria Nº.:1911/2022 de 21/03/2022
Nome: criSTiaNE coSTa da SilVa
Matrícula:57212511/1 Período:29/06/22 à 28/07/22 Exercício:2021
Unidade:EE Mario carneiro de Miranda/Belém
Portaria Nº.:1912/2022 de 21/03/2022
Nome: diEGo NaZarENo SilVa GoMES
Matrícula:57213667/1 Período:01/06/22 à 30/06/22 Exercício:2022
Unidade:colegio Estadual Professora isabel amazonas/ananindeua
Portaria Nº.:1913/2022 de 21/03/2022
Nome: TErEZiNHa dE JESUS MaToS MoNTEiro
Matrícula:5560144/3 Período:01/07/22 à 14/08/22 Exercício:2021
Unidade:EE antonio Gondim lins/ananindeua
Portaria Nº.:1914/2022 de 21/03/2022
Nome: raiMUNdo NoNaTo aMoriM
Matrícula:316970/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2021
Unidade:EE antonio Gondim lins/ananindeua
Portaria Nº.:1915/2022 de 21/03/2022
Nome: PaBlo HENriQUE cordEiro PaiVa
Matrícula:57213468/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE antonio Gondim lins/ananindeua
Portaria Nº.:1916/2022 de 21/03/2022
Nome: Maria EliZaBETH coSTa SoarES
Matrícula:5899830/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE antonio Gondim lins/ananindeua
Portaria Nº.:1917/2022 de 21/03/2022
Nome: liliaM loUZEiro doS SaNToS SilVa
Matrícula:57225739/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE antonio Gondim lins/ananindeua
Portaria Nº.:1918/2022 de 21/03/2022
Nome: GrEicE KElMa TEiXEira dE oliVEira
Matrícula:57212055/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE antonio Gondim lins/ananindeua
Portaria Nº.:1919/2022 de 21/03/2022
Nome: TaNia dE aZEVEdo MarTiNS
Matrícula:5889729/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE dr. anibal duarte/Belém
Portaria Nº.:1920/2022 de 21/03/2022
Nome: aNa EMilia doS SaNToS NaSciMENTo
Matrícula:5901520/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2020
Unidade:EE dr. anibal duarte/Belém
Portaria Nº.:1921/2022 de 21/03/2022
Nome: cElY BrENda coSTa E SilVa
Matrícula:57209008/2 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE dr. anibal duarte/Belém
Portaria Nº.:1922/2022 de 21/03/2022
Nome: Maria dE BElEM lEao cUNHa
Matrícula:557625/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dr. anibal duarte/Belém

Portaria Nº.:1923/2022 de 21/03/2022
Nome: Maria VEra rodriGUES SilVa
Matrícula:562637/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dr. anibal duarte/Belém
Portaria Nº.:1924/2022 de 21/03/2022
Nome: JoaQUiM liMa da SilVa MaTToS
Matrícula:346667/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Gal Gurjão/Belém
Portaria Nº.:1925/2022 de 21/03/2022
Nome: Maria lUcia daMaScENo SoUZa
Matrícula:5942609/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM armando fajardo/ananindeua
Portaria Nº.:1926/2022 de 21/03/2022
Nome: Maria da coNcEiÇÃo fErrEira dE SoUZa
Matrícula:366269/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade: EEEfM armando fajardo/ananindeua
Portaria Nº.:1927/2022 de 21/03/2022
Nome: KEllY MiraNda TEiXEira
Matrícula:5943202/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade: EEEfM armando fajardo/ananindeua
Portaria Nº.:1928/2022 de 21/03/2022
Nome: SaNdra HElENa da SilVa ToMaSSo
Matrícula:752622/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM armando fajardo/ananindeua
Portaria Nº.:1929/2022 de 21/03/2022
Nome: NUBia criSTiNa da SilVa MiraNda
Matrícula:5151716/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dr anibal duarte/Belém
Portaria Nº.:1930/2022 de 21/03/2022
Nome: KEilY lEoNEZ PiNHEiro
Matrícula:6320422/2 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM armando fajardo/ananindeua
Portaria Nº.:1931/2022 de 21/03/2022
Nome: fraNciSco alEXaNdrE oliVEira
Matrícula:5381967/2 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM armando fajardo/ananindeua
Portaria Nº.:1932/2022 de 21/03/2022
Nome: Maria lUiZa rodriGUES da SilVa
Matrícula:626554/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dr anibal duarte/Belém
Portaria Nº.:1933/2022 de 21/03/2022
Nome: EUNicE raMoS da SilVa
Matrícula:5942783/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Espirito Santo/ananindeua
Portaria Nº.:1934/2022 de 21/03/2022
Nome: Marcia rEGiNa coSTa SaNToS
Matrícula:57212264/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Espirito Santo/ananindeua
Portaria Nº.:1935/2022 de 21/03/2022
Nome: EliS fraNciSca dE alMEida
Matrícula:57219306/3 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Espirito Santo/ananindeua
Portaria Nº.:1936/2022 de 21/03/2022
Nome: crYSTiaNE da coSTa SaNToS
Matrícula:57214329/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEf Espirito Santo/ananindeua
Portaria Nº.:1937/2022 de 21/03/2022
Nome: JoSE lair dE SoUSa filHo
Matrícula:57211517/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EE dr anibal duarte/Belém
Portaria Nº.:1938/2022 de 21/03/2022
Nome: TaTiaNa aSSUNÇÃo PacHEco cUrY
Matrícula:5941678/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM armando fajardo/ananindeua
Portaria Nº.:1939/2022 de 21/03/2022
Nome: aNaclETo coNcEiÇÃo doS SaNToS
Matrícula:470970/1 Período:01/07/22 à 14/08/22 Exercício:2022
Unidade:EEEf XV de outubro/ananindeua
Portaria Nº.:1940/2022 de 21/03/2022
Nome: SaNdra SUElY da SilVa GoMES
Matrícula:5889613/1 Período:01/07/22 à 14/08/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM armando fajardo/ananindeua
Portaria Nº.:1941/2022 de 21/03/2022
Nome: roSEMarY da cUNHa SoUSa
Matrícula:57230284/2 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM armando fajardo/ananindeua
Portaria Nº.:2269/2022 de 25/03/2022
Nome: Maria aMElia BaSToS alMEida
Matrícula:457752/1 Período:07/03/22 à 05/04/22Exercício:2022
Unidade:EE dr agostinho Monteiro/ananindeua
Portaria Nº.:2317/2022 de 28/03/2022
Nome: carMEM lUcia dE MENEZES PiNHEiro
Matrícula:6007384/3 Período:11/05/22 à 24/06/22Exercício:2021
Unidade:EE Pe Benedito chaves/Belém
Portaria Nº.:2318/2022 de 28/03/2022
Nome: lEila Maria da coSTa faria
Matrícula:5314500/2 Período:01/06/22 à 15/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof david Salomao Mufarrej/Belém
Portaria Nº.:2319/2022 de 28/03/2022
Nome: EliZaNGEla rEGo doS SaNToS
Matrícula:5901062/1 Período:02/05/22 à 15/06/22 Exercício:2021
Unidade:EE Prof acy de Jesus B Pereira/Belém
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Portaria Nº.:2316/2022 de 28/03/2022
Nome: GlaUcia dE HolaNda BarrETo
Matrícula:57224195/1 Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof acy de Jesus B Pereira/Belém
Portaria Nº.:001/2022 de 23/03/2022
Nome: ciNTia dE caSTro TaVarES
Matrícula:7212149/1 Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM dalcidio Jurandir/Ponta de Pedras
Portaria Nº.:2297/2022 de 28/03/2022
Nome:lUciaNa TEiXEira riBEiro
Matrícula:5342589/2Período:18/07/22 à 16/08/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria Nº.:2298/2022 de 28/03/2022
Nome:EdGar daNTaS da coNcEiÇÃo
Matrícula:758981/1Período:01/04/22 à 30/04/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria Nº.:2307/2022 de 28/03/2022
Nome:HEllEN NYdE da SilVa E SoUZa
Matrícula:57209554/1Período:04/07/22 à 17/08/22Exercício:2020
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria Nº.:2309/2022 de 28/03/2022
Nome:ENoS SilVa MoNTEiro
Matrícula:57209115/1Período:23/05/22 à 06/07/22Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria Nº.:2304/2022 de 28/03/2022
Nome:lUcilENE liMa diaS PiMENTEl
Matrícula:761605/1Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de recursos Humanos/Belém
Portaria Nº.:2305/2022 de 28/03/2022
Nome:MarGariZE rUTE caNTÃo loPES
Matrícula:305197/1Período:04/07/22 à 02/08/22Exercício:2022
Unidade: diretoria de recursos Humanos
Portaria Nº.:2308/2022 de 28/03/2022
Nome:PaUlo SErGio alVES da SilVa QUadroS
Matrícula:675636/1Período:05/05/22 à 03/06/22Exercício:2022
Unidade:Gabinete do Secretário/Belém
Portaria Nº.:2301/2022 de 28/03/2022
Nome:JaNETTE Maria aBdoral corrEa
Matrícula:343930/1Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:assessoria de rede fisica/Belém
Portaria Nº.:2299/2022 de 28/03/2022
Nome:SErGio aUGUSTo SoUZa da SilVa
Matrícula:182923/1Período:01/05/22 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:divisão de Transporte/Belém
Portaria Nº.:2303/2022 de 28/03/2022
Nome:cEliNa NaZarE BriGido TorrES
Matrícula:752231/1Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2021
Unidade:diretoria de Suporte administrativo/Belém
Portaria Nº.:2302/2022 de 28/03/2022
Nome:aNa PErEira BraGa E SilVa
Matrícula:57208587/1Período:04/07/22 à 17/08/22Exercício:2021
Unidade:depto de inspeção e documentação Escolar/Belém
Portaria Nº.:2300/2022 de 28/03/2022
Nome:VENiNo dE oliVEira liMa
Matrícula:57216821/1Período:01/05/22 à 30/05/22Exercício:2021
Unidade:divisão de Transporte/Belém
Portaria Nº.:2306/2022 de 28/03/2022
Nome:aNa ZElia GoMES BraNdÃo
Matrícula:5341396/2Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.Santa Maria Bertilla/Benevides
Portaria Nº.:2296/2022 de 28/03/2022
Nome:diNair MElo da SilVa
Matrícula:595640/1Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:Erc.M.Sergio José Machado/Sta Barbara do Pará
Portaria Nº.:2295/2022 de 28/03/2022
Nome:MarlENE do Socorro cardoSo SaNTiaGo dE liMa
Matrícula:2254001/1Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:Erc.M.Sergio José Machado/Sta Barbara do Pará
Portaria Nº.:1184/2022 de 16/03/2022
Nome:roSaNGEla Maria carValHo da SilVa
Matrícula:5902172/1Período:17/07/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EE. Pedro Teixeira/abaetetuba
Portaria Nº.:1179/2022 de 16/03/2022
Nome:dariENE da SilVa BiTENcoUrT
Matrícula:5800331/2Período19/07/22 à 01/09/22Exercício:2022
Unidade:EE. Pedro Teixeira/abaetetuba
Portaria Nº.:1182/2022 de 16/03/2022
Nome:NaUZETE do Socorro EPifaNio MarTiNS
Matrícula:54196005/2Período:02/07/22 à 15/08/22Exercício:2022
Unidade:EE. Pedro Teixeira/abaetetuba
Portaria Nº.:076/2022 de 17/03/2022
Nome:oZENEidE lEal doS SaNToS
Matrícula:5900187/1Período:06/06/22 à 20/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.José Maria Machado/Barcarena
Portaria Nº.:1185/2022 de 16/03/2022
Nome:roSilValdo SENa
Matrícula:57216634/1Período:02/07/22 à 31/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. Pedro Teixeira/abaetetuba
Portaria Nº.:1184/2022 de 16/03/2022
Nome:odair JoSÉ coSTa GoMES
Matrícula:57218297/1Período:02/07/22 à 31/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. Pedro Teixeira/abaetetuba

Portaria Nº.:1061/2022 de 17/02/2022
Nome:Marcia MariEllE dE araUJo Baia
Matrícula:57212492/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof.carmem cardoso ferreira/abaetetuba
Portaria Nº.:1186/2022 de 16/03/2022
Nome:TErESa adriaNa SalES da SilVa MacEdo
Matrícula:57214722/1Período:02/07/22 à 31/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. Pedro Teixeira/abaetetuba
Portaria Nº.:1144/2022 de 08/03/2022
Nome:lENilda Maria fErrEira BriTo
Matrícula:57212462/1Período:02/07/22 à 31/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. Prof. oscarina Silva Pereira/abaetetuba
Portaria Nº.:1147/2022 de 08/03/2022
Nome:raiMUNdo doS SaNToS BarBoSa
Matrícula:6328571/1Período:02/07/22 à 31/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. Prof. Maria oscarina Silva Pereira/abaetetuba
Portaria Nº.:1069/2022 de 17/02/2022
Nome:Maria da coNcEiÇÃo GoNÇalVES PiNTo
Matrícula:6024211/2Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof.carmem cardoso ferreira/abaetetuba
Portaria Nº.:1180/2022 de 16/03/2022
Nome:Maria daS GraÇaS GoES carValHo
Matrícula:6318002/1Período:02/07/22 à 31/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. Pedro Teixeira/abaetetuba
Portaria Nº.:1179/2022 de 16/03/2022
Nome:EdiNoUra doS SaNToS PaNToJa
Matrícula:57218404/1Período:02/07/22 à 31/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. Pedro Teixeira/abaetetuba
Portaria Nº.:1065/2022 de 17/02/2022
Nome:MariUZa PaNToJa da SilVa
Matrícula:57214689/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof.carmem cardoso ferreira/abaetetuba
Portaria Nº.:1062/2022 de 17/02/2022
Nome:Maria do Socorro caldaS caValHEiro
Matrícula:971928/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof.carmem cardoso ferreira/abaetetuba
Portaria Nº.:1058/2022 de 17/02/2022
Nome:aNa lUcia doS SaNToS rodriGUES
Matrícula:6024408/2Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof.carmem cardoso ferreira/abaetetuba
Portaria Nº.:1068/2022 de 17/02/2022
Nome:Maria raiMUNda fariaS GoNÇalVES
Matrícula:5796393/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof.carmem cardoso ferreira/abaetetuba
Portaria Nº.:1181/2022 de 16/03/2022
Nome:Maria raiMUNda fErrEira GoNÇalVES
Matrícula:601764/1Período:02/07/22 à 31/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. Pedro Teixeira/abaetetuba
Portaria Nº.:077/2022 de 17/03/2022
Nome:JUdiTH MENdES da SilVa filHa
Matrícula:5900548/1Período:06/06/22 à 05/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. deusarina da cunha e S.carneiro/acará
Portaria Nº.:1141/2022 de 08/03/2022
Nome:GilcE Maria do coUTo loPES doS SaNToS
Matrícula:5900512/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. Prof. Maria oscarina Silva Pereira/abaetetuba
Portaria Nº.:1178/2022 de 16/03/2022
Nome:aldEcir dE alMEida coSTa
Matrícula:5841631/2Período:02/07/22 à 15/08/22Exercício:2022
Unidade:EE. Pedro Teixeira/abaetetuba
Portaria Nº.:1107/2022 de 08/03/2022
Nome:HildES lEal MarTiNS
Matrícula:57221080/1Período:02/07/22 à 31/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Terezinha de Jesus ferreira lima/abaetetuba
Portaria Nº.:007/2022 de 16/03/2022
Nome:MarciElE PErEira coNcEiÇÃo
Matrícula:5899796/1Período:01/05/22 à 14/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Salomão Matos/Salvaterra
Portaria Nº.:005/2022 de 16/03/2022
Nome:lUciara fErrEira
Matrícula:8401120/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Salomão Matos/Salvaterra
Portaria Nº.:003/2022 de 16/03/2022
Nome:MarGarETH carrEra SalVador
Matrícula:763136/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Salomão Matos/Salvaterra
Portaria Nº.:002/2022 de 16/03/2022
Nome:JaNiElE doS SaNToS da SErra
Matrícula:57225787/2Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Salomão Matos/Salvaterra
Portaria Nº.:008/2022 de 21/03/2022
Nome:faBiaNa NUNES do carMo
Matrícula:6030815/1Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Salomão Matos/Salvaterra
Portaria Nº.:757/2022 de 10/03/2022
Nome: roBErTo aNToNio PoSSidoNio
Matrícula:368687/1 Período:06/06/22 à 05/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEf.rotary club-castanhal/castanhal
Portaria Nº.:755/2022 de 10/03/2022
Nome: Maria EliNETE da SilVa faVacHo
Matrícula:685100/1 Período:09/06/22 à 08/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEf.rotary club-castanhal/castanhal
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Portaria Nº.:035/2022 de 29/03/2022
Nome: Maria SoUZa da cUNHa
Matrícula:57214448/1 Período:01/05/22 à 30/05/22 Exercício:2020
Unidade:EEEfM Polivalente/altamira
Portaria Nº.:131/2022 de 29/03/2022
Nome: MalciVaNE coElHo dUTra
Matrícula:5942180/1 Período:13/06/22 à 12/07/22 Exercício:2020
Unidade:EEEM Marcilio dias/Gurupa
Portaria Nº.:133/2022 de 29/03/2022
Nome: Maria do Socorro PiNTo SilVa
Matrícula:545279/1 Período:13/06/22 à 12/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEM Maria camara Paes/Breves

Protocolo: 778876
GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo 
terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
Processo Nº 2020/782933 - Pae/sedUc
ÓrGÃo: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
ModalidadE: regime diferenciado de contratação rdc  Nº 05/2021 - 
Nlic/SEdUc 
iTEM ÚNico

coNtrataÇÃo de eMPresa de eNGeNHaria Para eXecUÇÃo 
de oBra de coNcLUsÃo da coNstrUÇÃo da escoLa 

estadUaL de 12 saLas de aULa No MUNicÍPio de roNdoN 
do ParÁ, estado do ParÁ

eMPresa oFerta de PreÇos

a3 ENGENHaria-lTda 
cNPJ:04.656.777/0001-60 r$ 2.979.488,56

Belém, 30 de Março de 2022.
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação - SEdUc/Pa

Protocolo: 779048

..

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

i errata ao editaL Nº 018/2022 – UePa
ProcESSo SElETiVo SiMPlificado Para a fUNÇÃo dE ProfES-
Sor forMador Para oS cUrSoS dE GradUaÇÃo Na ModalidadE a diS-
TÂNcia ViNcUladoS À UNiVErSidadE aBErTa do BraSil – UaB/UEPa
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas 
atribuições legais, torna público a i ErraTa ao EdiTal Nº 018/2022 – 
UEPa, do ProcESSo SElETiVo SiMPlificado Para a fUNÇÃo dE Pro-
fESSor forMador Para oS cUrSoS dE GradUaÇÃo Na Modali-
dadE a diSTÂNcia ViNcUladoS À UNiVErSidadE aBErTa do Bra-
Sil – UaB/UEPa, conforme a seguir:
onde se Lê:
croNoGraMa – aNeXo i 

atiVidade PerÍodo
Publicação do Edital 21/02/2022

Solicitação de inscrições 02/03/2022 a 24/03/2022
resultado preliminar da análise dos documentos e currículo lattes 01/04/2022

interposição de recurso ao resultado da análise dos documentos e currículo lattes 02 e 03/04/2022
Resultado dos recursos e resultado definitivo da análise dos documentos e

currículo lattes 07/04/2022

Divulgação do resultado final 07/04/2022

Leia-a se:
croNoGraMa – aNeXo i 

atiVidade PerÍodo
Publicação do Edital 21/02/2022

Solicitação de inscrições 02/03/2022 a 01/04/2022
resultado preliminar da análise dos documentos e currículo lattes 08/04/2022

interposição de recurso ao resultado da análise dos documentos e currículo lattes 09 e 10/04/2022
Resultado dos recursos e resultado definitivo da análise dos documentos e

currículo lattes 13/04/2022

Divulgação do resultado final 14/04/2022

Belém, 31 de março de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 778558
i errata ao editaL Nº 29/2022-UePa
EdiTal dE coNVocaÇÃo dE ElEiÇÃo dE docENTES Para o colEGiado 
do cUrSo dE BioMEdiciNa- ccBS/UEPa
oNde se LÊ:
“5 dos eleitores:
a) docentes efetivos que integram o quadro permanente da UEPa, que 
estejam em plenaatividadeacadêmica e/ou administrativa na instituição;”

Leia-se:
“5 dos eleitores:
a) docentes efetivos que integram o quadro permanente da UEPa, que estejam 
em plenaatividadeacadêmica e/ou administrativa na instituição e no curso;”
Belém, 31 de março de 2022
Prof. dr. Erik artur cortinhas alves
Presidente da comissão Eleitoral

Protocolo: 778649
.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do editaL Nº 35/2022 – UePa
Processo de reVaLidaÇÃo de diPLoMa de GradUaÇÃo do 
cUrso de MediciNa eXPedido Por iNstitUiÇÕes de eNsi-
No sUPerior estraNGeiras 2022
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa no uso das atribuições que lhe 
conferem o Estatuto e o regimento Geral em vigor, faz saber aos interessados que se 
encontra aberto o Processo de revalidação de diploma de Graduação do curso de Me-
dicina expedido por instituições de Ensino Superior - iES Estrangeiras/2022, em con-
formidade com o disposto no §2º do art. 48 da Lei no 9394/96, de 20/12/96; com 
o regimento Geral da UEPa, com a resolução nº3533/20 – coNSUN, de 28 de abril 
de 2020, do conselho Universitário da UEPa e da resolução nº 3782/2022- coN-
SUN de 23 de março de 2022 e neste edital.
Período de inscrições: 05/04 a 05/05/2022
Mais informações através do telefone: (91) 3299-2216 e e-mail: daa@uepa.br.
o edital, na íntegra, está disponível no site: www.uepa.br .
Belém/Pa, 31 de março de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado o Pará

Protocolo: 778237
..

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

errata
.

Portaria Nº 980/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, 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 02 de janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2021/1118158
errata
onde se lê: 07/12/2021;
Leia-se: 23/12/2021;
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
29 de março de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 778727
..

terMo aditiVo a coNtrato
.

8º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 30/2016/seaster
Processo nº 2021/318215
objeto: prorrogação do prazo de vigência por 10 (dez) meses
Vigência: 10/08/2021 à 09/06/2022.
data da assinatura: 09/08/2021
orçamento:
funcional Programática: 43.104.08.241.1505.8865
ação detalhada: 253.938
fonte: 0166006360
Elemento de despesa: 3390.39
Valor Mensal: r$201.035,25
Valor anual: r$2.010.352,50
contratado: l.G. SErViÇoS ProfiSSioNaiS lTda
cNPJ: 06.028.733/0001-10
Endereço: Trav. São Sebastião, nº 888, Sacramenta, Belém/Pa, 
cEP: 66.123-620
ordenador: inocencio renato Gasparim

Protocolo: 778545
12º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 74/2005/seter
objeto: prorrogação de vigência por mais 12 meses.
Vigência: 23/05/2021 à 22/05/2022.
data da assinatura: 21/05/2021
funcional Programática: 43.101.08.244.1443.8398
Natureza da despesa: 339036
fonte: 0101
ação detalhada: 201.373
Valor Mensal: r$12.000,00
Valor Global: r$144.000,00
contratado: raimundo Benedito Mota Sá
Endereço: rua Prainha, nº 186, Marambaia, Belém/Pa.
ordenador: inocencio renato Gasparim

Protocolo: 778769
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.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 283/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, 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 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2022/ 366060
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 800,00(oiTocENToS 
rEaiS), em favor do (a) servidor (a), irlaN SaNToS raiol,Nutricionista, 
cPf nº 006.030.572- 09, Matrícula nº 3542693/1; para atender despesas 
com Solicitação de Suprimento de fundo com objetivo de atender despesas 
com o evento em alusão ao dia internacional da mulher,
43.101- 08.244.1505.8398 f 0101 201.373
dESPESa: 339030 r$ 800,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quinze) 
dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da ordem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
30 de Março de 2022
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 778728
.

oUtras MatÉrias
.

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 2020/371139
diSTraTo dE coNTraTo TEMPorário
NÚMEro do coNTraTo 26/2018
ParTES: SEaSTEr E SidNEY GoMES NUNES
carGo: TEcNico EM GESTao PUBlica
daTa do coNTraTo: 02/07/2020
daTa do diSTraTo: 02/06/2021
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
diSTraTo dE coNTraTo TEMPorário
NÚMEro do coNTraTo 31/2018
ParTES: SEaSTEr E MaYara dE NaZarE TaVarES cardoSo dE
alBUQUErQUE
carGo: TEcNico EM GESTao PUBlica
daTa do coNTraTo: 02/01/2019
daTa do diSTraTo: 30/07/2019
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
o secretÁrio de estado de assistÊNcia sociaL, traBaLHo, 
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 02 de janeiro de 2019.
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasileira, os 
artigos 128, inciso i e 129 da lei Estadual nº 5.810/94, o regime Jurídico Único do 
Estado, bem como o decreto Estadual nº. 2.485 de 22 de abril de 1994, que regu-
lamenta a concessão do adicional de insalubridade a servidores do Estado do Pará;
considerando o Processo nº 2021/822769
Portaria Nº 269/2022 – seaster
rESolVE:
conceder o adicional de insalubridade, no percentual de 10% (dez por cen-
to), ao servidor abaixo relacionado, em razão de desenvolver atividade em 
ambiente considerado insalubre pela legislação vigente sobre a matéria.

Nome Matrícula cargo setor a contar de
aNToNio Maria dE frEiTaS MaToS 3216497/ 1 Vigia daS/UaPi Nosso lar Socorro Gabriel 05/10/2020

registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
25 de março de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 281/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EM-
PrEGo E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas atra-
vés do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019.
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasileira, os 
artigos 128, inciso i e 129 da lei Estadual nº 5.810/94, o regime Jurídico Único do 
Estado, bem como o decreto Estadual nº. 2.485 de 22 de abril de 1994, que regu-
lamenta a concessão do adicional de insalubridade a servidores do Estado do Pará;
considerando o Processo nº 2022/109912
rESolVE:
conceder o adicional de insalubridade, no percentual de 10% (dez por cen-
to), ao servidor abaixo relacionado, em razão de desenvolver atividade em 
ambiente considerado insalubre pela legislação vigente sobre a matéria.

Nome Matrícula cargo setor a contar de
MarcElla lacErda MoUra 57232115/ 2 Enfermeira daS/UaPi lar da Providência 22/06/2021

registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
25 de março de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1

Portaria Nº 282/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EM-
PrEGo E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas atra-
vés do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2022/249976
r E S o l V E:
rEVoGar a contar de 01/01/2022 a cessão dos servidores constantes na 
relação abaixo, que foram cedidos da Secretaria de Estado de assistência 
Social, Trabalho, Emprego e renda – SEaSTEr, para a fUNPaPa - funda-
ção Papa João XXiii.

Matrícula Nome cargo
54190460/ 1 ElBEr fErrEira diaS MoNiTor
5910582/ 1 fErNaNda caroliNa froTa da SilVa aSSiSTENTE dE aSSiSTENcia Social
3225844/ 1 Jairo alMEida dE MaToS MoNiTor
5909762/ 1 GlaUMa da coSTa riBEiro aSSiSTENTE dE aSSiSTENcia Social
5910632/ 1 roSEaNE Sa dE SoUZa BriTo aSSiSTENTE dE aSSiSTENcia Social
5910562/ 1 SilVia criSTiaNE da SilVa coSTa caBral aSSiSTENTE dE aSSiSTENcia Social
5911237/ 1 NaTaNaEl dE JESUS NUNES do NaSciMENTo aSSiSTENTE dE aSSiSTENcia Social

registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
29 de março de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 778724

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 304 de 28 de março  de 2022-conceder licença Saúde 
aos servidores abaixo:

 NoMe  carGo   Mat   LaUdo   PerÍodo dias
ana célia Trindade da cruz Sousa Monitor 54189517/1   87248 28.12.21 a 30.12.21 03
ana célia Trindade da cruz Sousa Monitor 54189517/1   87249 02.01.22 a 04.01.22 03

Sergio ricardo de Brito Silva Monitor  5759021/2   87250 12.01.22 a 21.01.22 10

luiz celso da Silva-Presidente-faSEPa
Protocolo: 778530

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 149- sUPriMeNto de FUNdos- do dia 29/02/2022
oBJETiVo: cobrir despesas com Material de consumo, com aquisição 
de Óculos, em atendimento a Jovem custodiado na UaSE BENEVidES  
(Proc.366612/2022 - Mem 246/2022)
ProGraMa dE TraBalHo: 08.243.1505.8393
ProJETo aTiVidadE: 68-8393  - aÇÃo: 183322
foNTE dE rEcUrSo: 0101
NaTUrEZa da dESPESa: 339030 – r$ 650,00-(coNSUMo)
SErVidor: PaTricia HElENa doS SaNToS BarBoSa
MaTricUla: 5758653/ 2 - carGo: MoNiTor
PraZo dE rEaliZaÇÃo dE dESPESa aParTir da oB:40 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 dias
PrESidENTE da faSEPa: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 778931
.

diÁria
.

Portaria Nº 146, de 30 de março de 2022.
Processo nº 353510/2022.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado no CSEM, conforme justificado nos termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: BUriTicUPU/Ma.
PErÍodo: 03/04/2022 a 06/04/2022. – (3,5) diáriaS
SErVidorES: JoSUÉ fraNcErrY MElo GUEdES, aSSiSTENTE Social, 
Matricula 54187946/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 778531
Portaria Nº 147, de 30 de março de 2022.
Processo nº 364901/2022.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de adoles-
cente, custodiado no CIAM/MRB, conforme justificado nos termos do processo.
oriGEM: MaraBá/Pa - dESTiNo: oUrilÂNdia do NorTE/Pa.
PErÍodo: 11/04/2022 a 13/04/2022. – (2,5) diáriaS
SErVidorES: MoNaliSa PErEira dE MiraNda, aSSiSTENTE Social, Ma-
tricula 5956795/1, WaKcilaN SoarES doS rEiS, PSicÓloGa, Matricula 
5956753/1, e fraNciSco dE liMa SoUSa, MoToriSTa, Matricula 5956741/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 778548
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Portaria: 143 - do dia 29/03/2022
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de adolescente custo-
diada no cESEf (Proc. 358390/2022-Mem 50/2022)
SErVidora: Maria GorETE oliVEira da SilVa
carGo: aSSiSTENTE Social-  MaTricUla: 3220150/ 1
SErVidor : Marcia da SilVa coSTa
carGo: MoToriSTa  -  MaTricUla: 5914118/ 3
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo : SaNTa iZaBEl/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 05/04/2022  -  diáriaS-0,5

Protocolo: 778539
Portaria 144– do dia 29/03/2022
oBJETiVo : realizar Palestra e formação aos servidores do ciaM MaraBá 
(Proc. 359645/2022-Mem. 13/2022-NGP)
Servidor: JadSoN roBErTo QUEMEl, ocupante do cargo de aSSiSTENTE 
Social, matrícula nº 55586330/ 1
Servidora: MarcEla dE PaiVa rEiS , ocupante do cargo comissionado de 
Gerente ii, Matricula n° 57175737/ 2
oriGEM: BElÉM/Pa  -  dESTiNo :MaraBá/Pa
PEriodo da ViaGEM: 30/03 a 02/04/2022 – diaria – 3,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 778551
Portaria 145- do dia 29/03/2022
oBJETiVo: acompanhar socioeducando custodiado no ciaM BElEM, 
para ser entregue a família, cumprindo determinação judicial (Proc. 
359660/2022-Mem 266/2022)
SErVidor: fraNciSco BaSilio doS SaNToS
carGo: MoNiTor -  MaTricUla: 57173810/ 1
SErVidor : raiMUNdo PaSSoS PErEira
carGo: MoToriSTa  -  MaTricUla: 5746809/ 2
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo : iGaraPÉ aÇU/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 25/03/2022  -  diáriaS-0,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 778580
Portaria Nº 148, de 30 de março de 2022.
Processo nº 365530/2022.
oBJETiVo: Pagamento complementar de diária referente a visita institu-
cional e domiciliar aos familiares de adolescente, custodiado no cSEM, con-
forme justificado nos termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: criciÚMa/Sc.
PErÍodo: 04/03/2022 a 05/03/2022. – (01) diária
SErVidorES: fErNaNda lETÍcia aNdradE dE SoUZa GoraYBE, PEda-
GoGa, Matricula 5936242/2.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 778704
..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 153/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 23 de março de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 12/02/2021, 
publicado no doE nº 34.490 de 12/02/2021 e,
coNSidEraNdo o artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa, Processo administrativo Eletrônico nº 2021/1473246.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de licença prêmio à servidora diana antônia da 
rocha Nunes costa, matrícula, nº 5898304/1, ocupante do cargo de assis-
tente administrativo, referente a primeira parcela do triênio: 30/03/2015 a 
29/03/2018, no período de 20/12/2021 a 18/01/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 778499

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 133/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 18 de março de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 12/02/2021 
publicado no doE nº 34.490 de 12/02/2021,
coNSidEraNdo o processo administrativos eletrônicos, nº 2022/94968.
rESolVE:
i - aUToriZar a criação da comissão de acompanhamento de processos 
administrativos, com o intuito de tornar mais eficiente e eficaz sua conclu-
são, tais como: aquisição de material de consumo (licitação), contratação 
de serviços comuns, contratação de serviços de engenharia, compra direta 
(dispensa), inexigibilidade, renovação de contratos – termos aditivos, ter-
mo de fomento, aditivo de termo de fomento, termo de convênio, termo de 
cooperação técnica, contrato de locação, manual de fiscalização de contra-
tos – controle, acompanhamento e fiscalização.
ii – dESiGNar como membros da comissão, os servidores abaixo relacionados:
1. cláudio da Silva Monteiro, matrícula n° 57202242/1

2. Maria de fátima Peixoto carvalho, matrícula nº 181366/2
3. Jacirene andrade fiel Moraes, matrícula nº 5922778/2
4. antônio augusto Vulcão Gama, matrícula nº 40371/1
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 778504
.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 154/2022-GGP/seJUdH 
Belém, 29 de março de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 12/02/2021, 
publicado no doE nº 34.490 de 12/02/2021 e,
coNSidEraNdo o artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa e, o processo administrativo eletrônico nº 2022/370392.
rESolVE:
caNcElar o período de férias da servidora: ingride Karime Soares dias, 
matrícula nº 5958837/1, concedido por meio da PorTaria Nº 110/2022-
GGP/SEJUDH – De 14/03/2022, publicado no diário oficial, nº 34.894, - de 
16/03/2022, do período de: 01/04/2022 a 30/04/2022, referente ao exer-
cício 2022. até ulterior deliberação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 778785

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
termo aditivo: 01
contrato nº: 02/2021
data da assinatura: 29/03/2022.
Vigência: 29/03/2022 a 28/03/2023.
Classificação do objeto: Outros
Justificativa: Justifica-se a celebração do presente aditivo devido prorroga-
ção de prazo por mais 12 (doze) meses. 
orçamento:
Unidade orçamentária: 24.101
função Programática: 22.122.1297-8338
Natureza da despesa: outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
fonte: 0101.
origem do recurso: Estadual
coNTraTado
Nome: dadY ilHa SolUÇÕES iNTEGradaS EirEli
c.N.P.J: 08.540.992/0001-51
Endereço: rua José figueiredo, 38 – centro, Niterói – rJ, cep: 24.030-055.
ordenador(a): aNadElia diViNa SaNToS.

Protocolo: 778776

.

.

diÁria
.

Portaria N° 137/2022 - daF/sedeMe - 
BeLÉM, 30 de MarÇo de 2022.
Nome: EdiENE alMEida/Matricula:n°5959946/1/cargo: aSSESSor dE 
GaBiNETE/origem:Belem-Pa/destinos:Salinópolis, Primavera, Santa luzia, 
Santarém Novo e capanema-Pa/Período: 04/04 a 08/04/2022/diárias:4,5 
(quatro e meia)/Objetivo: realizar fiscalização in loco nos empreendimento 
beneficiados pelo Programa Fundo Esperança nos municípios supracitados.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 138/2022 - daF/sedeMe - 
BeLÉM, 30 de MarÇo de 2022.
Nome: aMaNda MiraNda Maia/Matricula:n°5946651/1/cargo: aSSES-
Sor ii/origem:Belem-Pa/destinos:Salinópolis, Primavera, Santa luzia, 
Santarém Novo e capanema-Pa/Período: 04/04 a 08/04/2022/diárias:4,5 
(quatro e meia)/Objetivo: realizar fiscalização in loco nos empreendimento 
beneficiados pelo Programa Fundo Esperança nos municípios supracitados.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 778472
Portaria N° 139/2022 daF/sedeMe - 
BeLÉM, 30 de MarÇo de 2022
Nome: KEila SaNdra liMa TEiXEira MoNTEiro/ Matricula:n° 
55587536/1/cargo:Geóloga/origem:Belém-Pa/destino: canaã dos cara-
jás, Eldorado dos carajás e Bom Jesus do Tocantins-Pa/Período:11/04/2022 
a 14/04/2022/ diárias: 3,5(três e meia)/objetivo: executar as ações dos 
planos de trabalho dos Acordos de Cooperação Técnica firmados com as 
prefeituras dos municípios supracitados, referente ao treinamento de equi-
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pe técnica das prefeituras.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 140/2022 daF/sedeMe  
BeLÉM, de 30 de MarÇo de 2022.
Nome:BrUNo MEdEiroS PoMPEU/Matricula:n° 5948369/1/cargo:Geren-
te/origem:Belém-Pa/ destino: canaã dos carajás, Eldorado dos carajás 
e Bom Jesus do Tocantins-Pa/Período:11/04/2022 a 14/04/2022/ diárias: 
3,5(três e meia)/objetivo: executar as ações dos planos de trabalho dos 
Acordos de Cooperação Técnica firmados com as prefeituras dos municípios 
supracitados, referente ao treinamento de equipe técnica das prefeituras.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 141/2022 daF/sedeMe  
BeLÉM, de 30 de MarÇo de 2022.
Nome:BrUNo MEdEiroS PoMPEU/Matricula:n° 5948369/1/cargo:-
Gerente/origem:Belém-Pa/ destino: Marabá e Nova ipixuna-Pa/Perío-
do:25/04/2022 a 30/04/2022/ diárias: 5,5(cinco e meia)/objetivo: ex-
tensionismo mineral no estado do Pará – desenvolvimento da indústria da 
cerâmica vermelha paraense.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 778606
Portaria N° 146/2022 daF/sedeMe  
BeLÉM, 30 de MarÇo de 2022.
Nome: aMaNda Garcia dE aViZ/ Matricula:5946444/1/ cargo: GErEN-
TE/ origem: Belém-Pa/destino: Barcarena-Pa/ Período: dia 31/03/2022/ 
diária:0,5(meia)/ objetivo: acompanhar equipe da SEdEME e cobrir visita 
técnica dos representantes do Governo de rondônia.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 778972
Portaria N° 142/2022 - daF/sedeMe  
BeLÉM, 30 de MarÇo de 2022.
Nome: JoSÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JÚNior/Matrícula: nº 
5251788/3/cargo: SEcrETário dE ESTado/origem: Belém-Pa/destino: 
abaetetuba - Pa/Período: 01/04/2022/diárias: 0,5(meia)/objetivo: acompa-
nhar o Excelentíssimo Governador Helder Barbalho em agenda público na região.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 143/2022 - daF/sedeMe  
BeLÉM, 30 de MarÇo de 2022.
Nome: KEila SaNdra liMa TEiXEira MoNTEiro/Matricula:n° 55587536/1/
cargo:Geóloga/origem:Belém-Pa/destino: Moju-Pa/Período:19/04/2022 a 
19/04/2022/ diárias: 0,5(meia)/objetivo: extensionismo mineral no estado 
do Pará – desenvolvimento da indústria da cerâmica vermelha paraense.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 144/2022 - daF/sedeMe  
BeLÉM, 30 de MarÇo de 2022.
Nome: BrUNa roBErTa MarTiNS GUiMarÃES/Matricula:n° 5905946/6/
cargo:coordenadora/origem:Belém-Pa/destino: Moju-Pa/Perío-
do:19/04/2022 a 19/04/2022/ diárias: 0,5(meia)/objetivo: extensionis-
mo mineral no estado do Pará – desenvolvimento da indústria da cerâmica 
vermelha paraense.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 145/2022 - daF/sedeMe  
BeLÉM, 30 de MarÇo de 2022.
Nome: KEila SaNdra liMa TEiXEira MoNTEiro/Matricula:n° 
55587536/1/cargo:Geóloga/origem:Belém-Pa/destino: Marabá e Nova 
ipixuna-Pa/Período:25/04/2022 a 30/04/2022/ diárias: 5,5(cinco e meia)/
objetivo: extensionismo mineral no estado do Pará – desenvolvimento da 
indústria da cerâmica vermelha paraense.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 778904
..

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
Processo administrativo N.º 006/2022
inexigibilidade de Licitação N.º 01/2022
contrato nº 05/2022
contratante:  coMPaNHia dE GáS do Pará – GáS do Pará.
contratada: iMPrENSa oficial do ESTado – ioE cNPJ Nº 
04.835.476/0001-01
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publica-
ção de atos administrativos e outros atos cuja publicidade decorra de exigência legal.
Vigência:  12 (doze) meses.

Modalidade: contratação direta por inexigibilidade de licitação com base 
no art.30 da lei 13.303/16  e artigo134, inciso i e seguintes do rilc.
Valor Global Estimado: r$ 20.000,00 (vinte mil reais).
dotação orçamentária: Próprio.
fonte de recurso: Próprio.
ordenador responsável: diretora Presidente cláudia Bitar.
Pela contratante: cláudia Bitar
Pela contratada: Jorge luiz Guimarães Panzera
foro: Belém/Pa.
data de assinatura:  25 de março de 2022.

Protocolo: 778456
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 015/2021
Processo adMiNistratiVo N.º 015/2021
contratante:  coMPaNHia dE GáS do Pará – GáS do Pará.
contratado: Márcio cordoVil coUTo PoNTES fErrEira
objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de ser-
viços de pessoa física especializada no assessoramento técnico e acompa-
nhamento presencial de sessões de licitações, podendo atuar como prego-
eiro ou agente de licitação ofertando suporte técnico presencial e integral 
à equipe da contratante.
fundamentação legal: art.  71, caput, da lei nº 13.303/2016 c/c com art. 
86, inciso Vii, do rilc
Justificativa: Em face da prestação de serviços serem de natureza continua e 
indispensável às necessidades desta companhia e que não se esgotam com um 
mero período de prestação e, considerando ainda que não há na empresa, no 
momento, profissional capacitado para conduzir os certames como pregoeiro.
Vigência:  03 (três) meses
Valor Global: r$ 3.744,00 (três mil, setecentos e quarenta e quatro reais).
dotação orçamentária: Próprio.
fonte de recurso: Próprio.
ordenador responsável: diretora Presidente cláudia Bitar.
Pela contratante: cláudia Bitar e andré Macêdo.
Pela contratada: Márcio cordovil couto Pontes ferreira
foro: Belém/Pa.
data de assinatura: 28 de março de 2022.

Protocolo: 778457
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 032/2021
Processo adMiNistratiVo N.º 032/2021
contratante:  coMPaNHia dE GáS do Pará – GáS do Pará.
contratado: QUaNTUM do BraSil lTda
objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de 
serviços de consultoria técnica especializada, nas áreas regulatória e eco-
nômica, para cálculo e definição da estrutura tarifária.
fundamentação legal: art.  71, caput, da lei nº 13.303/2016 c/c com art. 
83, do rilc
Justificativa: em face da necessidade de manutenção da realização de es-
tudo de definição de estrutura tarifária, assim como a análise do contrato 
de concessão e dos impactos sobre o modelo regulatório e sobre a moda-
lidade de formatação, estruturação das tarifas, do marco regulatório para 
distribuição de gás canalizado no Estado do Pará, análise das diretrizes, 
normas e procedimentos relativos à definição e cálculo da estrutura ta-
rifária, bem como a prestação de serviços serem de natureza contínua e 
indispensável às necessidades desta companhia e que não se esgotam com 
um mero período de prestação.
Vigência:  06 (seis) meses
dotação orçamentária: Próprio.
fonte de recurso: Próprio.
ordenador responsável: diretora Presidente cláudia Bitar.
Pela contratante: cláudia Bitar e andré Macêdo.
Pela contratada: carlos Enrique Esteban Morosoli.
foro: Belém/Pa.
data de assinatura: 29 de março de 2022.

Protocolo: 778459
..

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

eXtrato terMo aditiVo a coNtrato
coNtrato: 003/2017.
terMo aditiVo: 005.
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo adiTiVo: 25/03/2022.
oBJETo: contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de 
serviços de sistema de gestão de abastecimento de combustível, com a 
utilização de cartão magnético e com fornecimento contínuo e ininterrupto, 
através de redes de postos credenciados de abastecimento para os Entes 
do Estado, fornecido conforme a necessidade da coNTraTaNTE, nos ter-
mos da planilha que faz parte do ajuste original.
JUSTificaTiVa: Prorrogar o prazo de execução do objeto por mais 12 (doze) 
meses, a contar de 26/03//2022, com encerramento a considerar a cláU-
SUla SEGUNda – da rESolUÇÃo aNTEciPada, do presente Termo, até 
que se ultime os procedimentos relacionados à nova contratação via arP Nº 
009/2022-SEPlad, nas conformidades do decreto Estadual nº 991/2020.
coNTraTada: TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a., devidamente inscrita no 
cNPJ nº cNPJ/Mf nº 03.506.307/0001-57.
ordENador: lUTfala dE caSTro BiTar - PrESidENTE | codEc.

Protocolo: 778511
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diÁria
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Portaria Nº 049/2022 – 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 2022/366105;r E S o l V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBoradorES:
 - SaNdra NaZarÉ MarTiNS dE MoUra TEiXEira, matrícula: 57227297/3, 
ocupante do cargo de assessora.
PErÍodo: 06 e 07/04/2022
 - WYlaN TEiXEira BorGES, Motorista.
PErÍodo: 06/04/2022
 - aNdrÉ da PaiXÃo rodriGUES, Motorista.
PErÍodo: 07/04/2022
OBJETIVO: Participar de reuniões e tratativas com superficiários da Comu-
nidade Jundiaí em Barcarena/Pa.
dESTiNo:  Barcarena
QTdE: ½ diária (cada dia de viagem)
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 29 de março de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 778525
Portaria Nº 047/2022 – 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 2022/358157;r E S o l V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: EVaNdro diNiZ SoarES JUNior, matrícula: 5823587/5, 
ocupante do cargo de Gerente de relações institucionais e aNdrÉ da Pai-
XÃo rodriGUES, Motorista.
oBJETiVo: realizar o Seminário de desenvolvimento Econômico junto a Pre-
feitura de rondon do Pará, referente ao Protocolo de intenção nº 003/2021.
dESTiNo:  rondon do Pará
PErÍodo: 04 a 06/04/2022
QTdE: 2 e ½ diárias.
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 28 de março de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 778532
Portaria Nº 048/2022 – 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 2022/364586;r E S o l V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: lUciaNo da SilVa foNTES, matrícula: 57215598/3, 
ocupante do cargo de assessor Jurídico.
OBJETIVO: Prestar apoio e assessoramento jurídico aos superficiários da 
comunidade Jundiaí, no município de Barcarena.
dESTiNo:  Barcarena
PErÍodo: 30, 31/03/22 e 06, 07/04/22
QTdE: ½ diária (para cada dia de viagem)
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 28 de março de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 778621
Portaria Nº 045/2022 – 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 2022/333435;r E S o l V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: aMaNda KaroliNa SaNToS doS SaNToS, matrícula: 
5922869/3, ocupante do cargo de Gerente de Meio ambiente e Susten-
tabilidade, carloS EdUardo MaToS do MoNTE, matrícula: 5927522/2, 
ocupante do cargo de Gerente de Elaboração e Estudos de Projetos.
oBJETiVo: realizar visita técnica ao distrito industrial de Barcarena/Pa.
dESTiNo:  Barcarena
PErÍodo: 05 e 06/04/2022
QTdE: 1 e ½ diária
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 28 de março de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 778616
..

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º termo aditivo ao contrato Nº: 039/2021-iMetroParÁ
dispensa de Licitação nº 034/2021
Processo n° 834/2021 Protocolo n° 202104234
objeto: Prorrogação do prazo contratual, pelo período de 06 (seis) meses, 
a contar de 02 de abril de 2022, expirando em 03/10/2022, ou até que o 
processo de contratação de serviços terceirizados seja finalizado.
data de assinatura: 29 de março de 2022.
Vigência: 02/04/2022 a 03/10/2022.
orçamento: foNTE: 0260006360 – recursos Prov. de Transferências de convênios
fUNcioNal: 14 122 1297 8338. ProJETo/aTiVidadE: operacionalização 
das ações administrativas. NaTUrEZa dE dESPESaS: 339037.01 – loca-

ção de Mão de obra – apoio adm. - Técnico e operacional.
contratado: KaPa caPiTal faciliTiES lTda
Endereço: rod.Mario covas, loteamento Parque dos coqueiros, i, Bairro 
coqueiro, cEP 67115-00, ananindeua-Pa.
ordenador: rafaEla BaraTa cHaVES

Protocolo: 778832
..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
a PrESidENTE da JUNTa coMErcial do ESTado do Pará- JUcEPa, 
usando das suas atribuições legais, rESolVE:
art. 1º dESiGNar os servidores abaixo para a função de fiscal e Suplente de contrato:

contrato / 
Portaria

Modalidade 
adesão a ata Fornecedor/objeto Fiscal e suplente do contrato

N°06/2020
N°70/2022

Pregão 
Eletrônico Nº 

12/2019
 

NorTE TUriSMo lTda EPP
- contratação de pessoa jurídica espe-

cializada na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE 
aGENciaMENTo dE ViaGENS.

f: raimundo alberto Braga 
araújo

S: Gil lean Silva Borges 

art. 2º rEVoGar a PorTaria Nº 078/2020, publicada em 19 de março de 2020 no d.o.E nº 34.148, protocolo 
534919. 

assinatura: 29/03/2022
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ordenadora: cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira - Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 778465
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
4° termo aditivo ao contrato n° 013/2018– JUcePa.
Exercício: 2022.
data da assinatura: 26/03/2022.
cláUSUla PriMEira – da ProrroGaÇÃo
de acordo com o art. 57, ii da lei n°. 8.666/93 e alterações, combinado 
com o previsto no instrumento originário, fica prorrogado o Contrato nº 
013/2018, por 12 (doze) meses, no período de 24/05/2022 a 23/05/2023.
1.2 Permanece inalterado o valor do contrato.
dotação orçamentária
72201.23.691.1498.8783 Modernização do acesso ao registro Mercantil
Natureza da despesa: 339040.00 Serv de Tecnol da inform e comun - PJ
fonte: 0261 rec da adm indireta - PJ
Pi: 2070008783c
contratado: WSP SErViÇoS dE TElEcoMUNicaÇÕES lTda ME, inscrita no 
cNPJ N° 07.942.413/0001-34, rua São luís, 164, Bairro: aeroporto velho, 
Santarém/Pa – cEP: 68020-060.
dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 778695
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 0302/2022, de 30 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 2022/373249, de 29/03/2022 - 
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

72/2022 Prefeitura Municipal de Medicilândia Execução da reforma e ampliação da Quadra Esporti-
va, no Município de Medicilândia/Pa.

ii – dESiGNar a servidora dUlcÍlia alVES doS SaNToS SilVa NETa, Ma-
trícula nº 5965146/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- 
Engenheiro 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: 778899
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.

errata
.

errata
Na matéria, protocolo nº 778279, publicada no doE nº 34.913, de 
30/03/2022, referente ao 1º Termo aditivo ao contrato nº 28/2021 – TP 
nº 05/2021.
oNde se LÊ: Valor do reequilíbrio r$ 52.121,21
Leia-se: Valor do reequilíbrio r$ 48.295,11
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 778463
.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 46/2022– cP Nº 30/2021
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-9
J.a. coNSTrUÇÃo ciVil EirEli, cNPJ nº 22.328.699/0001-56
oBJETo: EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE drENaGEM E PaViMENTaÇÃo aS-
fálTica dE ViaS UrBaNaS EM MUNicÍPioS doS ESTado do Para QUE 
iNTEGraM a rEGiÃo do TocaNTiNS– loTE 010.
ViGÊNcia: 31/03/2022 a 01/10/2023
Valor: r$ 103.099.049,85
NoTa dE EMPENHo: Nº 2022NE00598
doTaÇÃo orÇaMENTária:
07101 15.451.1489.7645 449051 0101/0301
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 30/03/2022
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
rodovia Pa 150 S/N, alça Viária, Bairro: São João, Marituba/Pa, cEP 
67.200-000.
Telefone: (91) 3223-6313

Protocolo: 778987
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º tac 34/2021 – cP Nº 01/2021
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
coNSÓrcio cdG-ProGrEdior BElÉM - cNPJ nº 42.166.202/0001-58
oBJETo: Execução da obra de construção do Hospital Pronto-Socorro, no 
município de Belém/Pa.
Justificativa: Reequilíbrio econômico-financeiro, cfe. Art. 65, II, d, da Lei 
nº 8.666/93.
Valor do reequilíbrio: r$ 1.955.631,89
dotação orçamentária: 90.101 10. 302. 1507. 7582 449051 0103/0303
data de assinatura: 30/03/2022
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 778516
4º tac nº 65/2020 – tP nº 01/2020
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ
03.137.985/0001-90
Ten Tavares Energia e construtora Eirelli – cNPJ 08.458.916/0001-00
objeto: conclusão do Sistema de abastecimento de água, no município 
de Tailândia/Pa.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, II da Lei no 8.666/93.
Vigência: 29/03/2022 a 29/06/2022
data da assinatura: 29/03/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 778543
.

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio Nº 64/2022
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Juruti – cNPJ 05.257.555/0001-37
objeto: construção de 05 (cinco) Microssistemas, localizados nas comuni-
dades da alemanha, aparecida, cipó, Miri central e areal iii, no Município 
de Juruti, Neste Estado.
Vigência: 31/03/2022 a 26/12/2022
Valor Global: r$ 1.103.506,14
dotação orçamentária:
SEdoP: 07101 17.512.1489.7567 444042 0101/0301, conforme nota de 
empenho 2022NE00626
PrEfEiTUra dE JUrUTi: 1901 17.512.0010.1034 449051 1500
foro: Belém
data da assinatura: 30/03/2022
responsável pela Entidade recebedora dos recursos:
lucidia Benitah de abreu Batista
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 778991

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

5º terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 42/2018
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de acará – cNPJ 05.196.548/0001-72
objeto: obra de construção da drenagem e revitalização do Parque da 
cidade, no município de acará, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 01/04/2022 a 28/09/2022
data da assinatura: 30/03/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 778726

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 0305/2022, de 30 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 lei Estadual nº. 7.087, de 16/01/2008/coNci-
dadES/Pa e o regimento interno do coNcidadES/Pa e PPa/aÇÃo 8463; e
coNSidEraNdo os autos do Processo nº 2022/359332 de 25/03/2022 – coNci/SEdoP;
rESolVE:
i - coNcEdEr à servidora JaNETE do Socorro BaTiSTa dE liMa, Matrícula nº 
54180774/4, cargo/função: diretor, Suprimento de fundos no valor de r$ 2.000 
(dois mil reais) o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

Programa de trabalho Fonte de recurso Natureza de despesa Valor
07.8463 0101 339033 2.000,00

ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
60 (sessenta) dias contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
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: 778903

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 0301/2022, de 29 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 2022/373316 de 29/03/2022 
– GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Valdir Parry acatauassú, Matrícula n°. 5946384/1; cargo/função: 
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.
oBJETiVo: realizar Visita técnica nas obras das Usinas no Município de 
Parauapebas e canaã dos carajás/Pa.
dESTiNo: Parauapebas/canaã dos carajás/Pa.
diária: 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: 778901
Portaria Nº. 0306/2022, de 30 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 2022/373461 de 29/03/2022 
– NUcoM/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias a servidora 
abaixo relacionada:
NoME: lilian celina Guedes de ascui, Matrícula nº. 5951958/4; cargo/
função: coordenador.
oBJETiVo: fazer a cobertura jornalística e fotográfica da Ordem de Servi-
ço, no Município de Santa izabel do Pará/Pa.
dESTiNo: Santa izabel do Pará/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 28/03/2022.
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: 778925
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Portaria Nº. 0303/2022, de 30 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 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 2022/343187, de 22/03/2022 
– diSET/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: roberta andrade cavalleiro de Macedo, Matrícula nº 54180536/2, 
cargo/função: Técnico em Gestão de infraestrutura- arquiteto/coordenador.
NoME: luana fernandes Benetti, Matrícula nº 6403677/1, cargo/função: 
coordenador.
oBJETiVo: reunião Técnica junto à prefeitura Municipal para tratar das 
ações de Plano Cadastro Multifinalitário e Regularização Fundiária e Plano 
Municipal de Saneamento Básico, previsto no Termo de cooperação nº 
10/2020 e Termo de cooperação Técnica nº 04/2022.
NoME: antônio Pereira da costa, Matrícula nº. 57190739/1, cargo/fun-
ção: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com as servidoras, ao Município de augusto corrêa/Pa.
dESTiNo: augusto corrêa/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 19 a 20/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 778942
Portaria Nº. 0304/2022, de 30 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 2022/375497, de 29/03/2022- 
coSG/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: anilton Márcio de Souza Santos, Matrícula nº 57201188/1; cargo/
função: coordenador.
NoME: Thiago Wulfert de oliveira, Matrícula nº 57193152/3; cargo/fun-
ção: assessor i.
oBJETiVo: acompanhar a devolução dos bens móveis pela coordenação 
do Núcleo de Marabá.
dESTiNo: Marabá/Pa.
diáriaS: 2,5 (duas e meia)
PEriodo: 31/03 a 02/04/2022
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: 778935
eXtrato do coNtrato Nº 19/2022 – cP Nº 18/2021 
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
J. a. coNSTrUÇÃo ciVil EirEli - cNPJ nº 22.328.699/0001-56
oBJETo: Execução dos Serviços de drenagem e Pavimentação asfáltica de 
Vias Urbanas nos municípios que integram as regiões do Guamá e Tocan-
tins, neste estado – lote 04.
ViGÊNcia: 31/03/2022 a 01/10/2023
Valor: r$ 36.800.752,02 
NoTa dE EMPENHo: Nº 2022NE00362
doTaÇÃo orÇaMENTária: 
07101 15.451.1489.7645 449051 0101/0301
07101 15.451.1489.7645 449051 0130/0330
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 30/03/2022
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
rodovia Pa 150 S/N, alça Viária, Bairro: São João, Marituba/Pa, cEP 
67.200-000
Telefone: (91) 3223-6313

Protocolo: 779044
eXtrato do coNVÊNio Nº 64/2022
Partes: 
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Juruti – cNPJ 05.257.555/0001-37
objeto: construção de 05 (cinco) Microssistemas, localizados nas comuni-
dades da alemanha, aparecida, cipó, Miri central e areal iii, no Município 
de Juruti, Neste Estado.

Vigência: 31/03/2022 a 26/12/2022
Valor Global: r$ 1.103.506,14
dotação orçamentária: 
SEdoP: 07101 17.512.1489.7567 444042 0101/0301, conforme nota de 
empenho 2022NE00626
PrEfEiTUra dE JUrUTi: 1901 17.512.0010.1034 449051 1500
foro: Belém
data da assinatura: 30/03/2022
responsável pela Entidade recebedora dos recursos: 
lucidia Benitah de abreu Batista 
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 779045
aViso de aBertUra coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 010/2022– 
cPL/sedoP.
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para EXEcUÇÃo dE oBra dE UrBaNiZaÇÃo do coMPlEXo ESPorTiVo 
No Bairro MaNGUEirÃo, no Município de Belém, neste Estado.
data de abertura: 02 de maio de 2022.
Horário: 10h00min (dez horas).
local: Sede da Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP, localizada na Trav. chaco, nº 2158, Bairro Marco, cEP: 
66.093-542. Belém/Pa.
Edital: disponível na coordenadoria de licitação da SEdoP, no horário de 
08:00 às 14:00, através de meio digital, e-mail: cpl@sedop.pa.gov.br, 
PENdriVE e no site www.compraspara.pa.gov.br
Belém-Pa, 30 de março de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação
aViso de aBertUra coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 011/2022– cPL/sedoP.
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para a rEcoNS-
TrUÇÃo da PaViMENTaÇÃo, coM drENaGEM E aMPliaÇÃo da MalHa 
Viaria Na SEdE da cEaSa/Pa.
data de abertura: 03 de maio de 2022.
Horário: 10h00min (dez horas).
local: Sede da Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP, localizada na Trav. chaco, nº 2158, Bairro Marco, cEP: 
66.093-542. Belém/Pa.
Edital: disponível na coordenadoria de licitação da SEdoP, no horário de 
08:00 às 14:00, através de meio digital, e-mail: cpl@sedop.pa.gov.br, 
PENdriVE e no site www.compraspara.pa.gov.br
Belém-Pa, 30 de março de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 779057
terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de Processo LicitatÓrio
o Secretário de Estado e desenvolvimento Urbano de obras Públicas, Be-
nedito ruy Santos cabral, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, especialmente pela lei Nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de lici-
tações, resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes Termos:
a)Processo: 2021/1304111
b)licitação nº: 004/2022
c)Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico 
d)data da adjudicação: 30/03/2022
e)data da Homologação: 31/03/2022
f)objeto da licitação: contratação futura de pessoa jurídica especializada 
na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com for-
necimento de peças, para atender as necessidades da SEdoP- Secretaria 
de Estado de desenvolvimento e obras Públicas do Estado do Pará.
g) Empresa vencedora adjudicada: 
iTEM 01 – GENESiS coMErcio E MaNUTENÇÕES – lTda - ME, cNPJ: 
17.596.391/0001-51, com o valor mensal de r$ 3.945,00 (três mil nove-
centos e quarenta e cinco reais).
Belém/Pa, 31 de março de 2022.
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas 
(SEdoP/Pa)

Protocolo: 779058
aViso de coNVocaÇÃo do terceiro coLocada coNcorrÊNcia 
PÚBLica Nº 017/2021.
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para EXEcUÇÃo dE oBraS, SErViÇoS coM forNEciMENTo dE MaTE-
rial E EQUiPaMENToS, Para coNSTrUÇÃo daS iNSTalaÇÕES da “UNi-
dadE dE MoNiToraMENTo dE dESEMBarQUE dE PEScado No laGo 
dE TUcUrUÍ”, nos Município de Tucuruí, Breu Branco, Novo repartimento, 
Jacundá, Goianésia, itupiranga e Nova ipixuna, neste Estado, conforme 
especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
a Secretaria de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP, atra-
vés da comissão Permanente de licitação, torna pública que em face da 
SoliciTaÇÃo dE dESiSTENcia da empresa dESiGNE ENGENHaria E 
SErViÇoS dE coNSrTUÇÕES, cNPJ: 07.709.325/0001-97, encaminhada 
a comissão e em conformidade ao art. 24, Xi, da lei nº 8.666/93, coN-
VOCA. O licitante remanescente, na ordem de classificação, FLAVIO S DE 
OLIVEIRA FILHO EIRELI – CNPJ: 20.510.556/0001-35, classificada em 3º 
lugar no certame, nos loTES: iii, iV, Vi E Vii, para manifestar-se quanto 
a aceitação da convocação. a contratação se dará nas mesmas condições 
propostas pelo segundo colocado, inclusive quanto aos preços atualizados 
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de conformidade com o ato convocatório, conforme art. 64, § 2º da Lei de 
licitações e contratos. caso não aceite, será convocado o quarto colocado 
classificado, até que seja efetivada a contratação.
Belém, 30 de março de 2022. 
leandro de aguiar alves
Presidente/ccPl-SEdoP 

Protocolo: 779059
..

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 03/2022.

objeto: fornecimento de Equipamentos de Proteção coletiva (EPc), desti-

nados a atender os setores da coSaNPa.

Valor Global: r$236.210,00 (duzentos e trinta e seis mil, duzentos e dez reais).

Vigência: 12 (doze) meses.

data de assinatura: 29/03/2022.

contratada: P.r.P BorGES coMErcio lTda. cNPJ: 05.457.629/0001-89.

ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 778450
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 08/2019.
objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) 
meses, iniciando em 21.03.2022, encerrando em 20.03.2023.
data de assinatura: 18/03/2022.
contratada: reversa ambiental Serviços e coletora de resíduos Eireli. 
cNPJ: 27.208.498/0001-39.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 778792
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico - N° 06/2022 - cosaNPa
a companhia de Saneamento do Estado do Pará - coSaNPa, através de seu 
Pregoeiro, torna pública a abertura do processo licitatório referente ao PrE-
GÃo ElETrÔNico - Nº 06/2022, tendo critério de Julgamento o tipo “Menor 
Preço Global do loTE” cujo objeto é a prestação de serviços contínuos para 
a realização de exames médicos periódicos e de avaliação clínica, com vistas 
a atender as necessidades da COSANPA, de acordo com as especificações e 
quantidades contidas no TErMo dE rEfErÊNcia Nº 24/2021-dPl, (anexo 
i), parte integrante e indissociável do Edital. a abertura realizar-se-á no dia 
26 de abril de 2022, às 10 horas (dez horas), horário de Brasília, no ende-
reço eletrônico: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ UaSG 925802. 
o Edital encontra-se disponível (gratuitamente), na internet, nos endereços 
eletrônicos: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, http://www.com-
praspara.pa.gov.br/ e http://www.cosanpa.pa.gov.br/.
Belém/Pa, 30. de março de 2022.
luiz Guilherme andrade lopes
Pregoeiro

Protocolo: 778862
.

coNVÊNio
.

convênio nº 02/2022.
objeto: cessão onerosa pelo cEdENTE de 04 (quatro) servidores à cES-
SIONÁRIA, a fim de prestar serviços na função de Agente Operacional.
Valor Global: r$115.496,65 (cento e quinze mil, quatrocentos e noventa e 
seis reais e sessenta e cinco centavos).
Vigência: 12 (doze) meses.
data de assinatura: 29/03/2022.
cedente: Município de Santa luzia do Pará, cNPJ: 63.887.848/0001-02.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 778449

..

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: 777390
..

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 045/2022 - Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e,
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 025/2022/GaB/PrESi, datado 
de 28 de março de 2022, que trata da designação da comissão Permanente 
de licitação, bem como a necessidade de substituição e retirada de membro 
da PorTaria Nº 003/2022, datada de 05 de janeiro de 2022;
r E S o l V E:
1. dESiGNar o chefe da assessoria de licitações e contratos PaUlo cE-
Sar NaSciMENTo fEio, matrícula nº 5498910, o Engenheiro civil JoSÉ 
fErrEira PUTY, matrícula 3190897, a contadora SUElY dE fáTiMa Pi-
MENTa dE araÚJo, matrícula 5711657, o Gerente da célula de avaliação 
e orçamento NEY fiGUEirEdo SaBTHE, matrícula 5958178, o Geógrafo 
criSTiaNo MalaTo da ENcarNaÇÃo, matrícula 51855879 e a Engenhei-
ra civil caroliNa liMa doS SaNToS da coSTa, matrícula nº 57194824, 
para sob a Presidência do primeiro, integrarem como Membros Titulares da 
comissão Permanente de licitação.
2. dESiGNar as auxiliares administrativo Maria daS GraÇaS raMoS rE-
BÊlo, matrícula 3191478 e Maria dE loUrdES raiol craVo, matricula 
3190790, para atuarem como Secretárias da referida comissão.
3. fica também designada como Membro Suplente da comissão Perma-
nente de licitação a contadora TaTiaNE BElTrÃo doS aNJoS QUEiroZ 
dE alMEida, matrícula 57202898, vigorar os efeitos da presente Portaria a 
partir de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 30 de março de 2022.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 778916
..

adMissÃo de serVidor
.

Nº do coNtrato: 02/2022
objeto: contratação de empresa especializada na prestação do serviços de admi-
nistração e gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo e ininterrupto 
de combustíveis e agente redutor líquido automotivo (arla 32), em rede de 
postos credenciados em todo o território nacional para veículos automotores e 
equipamentos integrantes da frota da administração Pública do Poder Executivo 
do Estado do Pará, com utilização de cartão magnético, PElo MENor PrEÇo, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, 
para os órgãos e entidades do Governo do Estado Pará
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico N° 024/2021-SEPlad
Valor do contrato original: r$ 499.145,96 (quatrocentos e noventa e nove 
mil, cento e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos)
dotação orçamentária: 16.122.1297.4668.0000  fonte – 0101002169 - 
Natureza da despesa – 339030 – ação 186275.
Vigência: 01.04.2022 a 30.03.2023.
Partes: companhia de Habitação do Estado do Pará x Ticket Soluções HdfGT S/a 
data da assinatura: 30.03.2022
orlando reis Pantoja
diretor Presidente
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Protocolo: 778712
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 016/2022-GaB/NGtM
o dirETor GEral do NÚclEo dE GErENciaMENTo dE TraNSPorTE ME-
TroPoliTaNo – NGTM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
§2º, art. 3º da Lei Estadual 7.573 de 02 de dezembro de 2011 e conforme 
decreto, de 03/01/2019, publicado no doE nº. 33.773 de 04/01/2019.
coNSidEraNdo, o que determina o inciso iii, art. 58, da lei nº 8.666/93, 
que trata da prerrogativa da administração como agente fiscalizador.
r E S o l V E:
dESiGNar:
a servidora iSY adEladidE ValE liMa identidade funcional n°5932038, as-
sessor Administrativo fiscalizar durante sua vigência, a contar de 16/03/2022, 
o contrato nº 002/2022 celebrado entre NGTM e a EMPrESa dE TEcNoloGia 
da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do ESTado do Pará – ProdEPa refe-
rente a prestação de serviço de microfilmagem e digitalização de documentos.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 29 de março de 2022.
EdUardo dE caSTro riBEiro JUNior
dirETor GEral

Protocolo: 778813
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 4
data de assinatura: 29/03/2022
Vigência: 30/04/2022 a 30/06/2022
Classificação do Objeto: Obra/Serviço Engenharia
Justificativa: Prorrogação de prazo de execução da obra de 31/03/2022
para 30/04/2022, bem como sendo necessária a prorrogação do prazo de 
vigência do contrato por
mais 60(sessenta) dias corridos, passando a encerra-se dia 30/06/2022, 
tudo com fulcro no art. 57, II, c/c artigo 65,I,alínea “b”, §1º da Lei 
nº8.666/93.
contrato: 009
Exercício: 2020
contratado: TErraPlENa lTda.
Endereço: Estrada Maracacuera, s/nº, distrito industrial de icoaraci,
cEP:66815-140 - Belém/Pa
ordenador: Eduardo de castro ribeiro Junior

Protocolo: 778804
..

AGÊNCIA DE TRANSPORTE 
METROPOLITANO

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 006/2022 - GaB/aGtraN
o dirETor GEral da aGÊNcia dE TraNSPorTE METroPoliNo – aG-
TraN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 11º, XiV, 
da lei Estadual 9.049 de 29 de abril de 2020 e conforme decreto de 
15/10/2020, publicado no doE nº. 34.375 de 16/10/2020.
rESolVE:
dESiGNar, a servidora Márcia adriaNE dE SoUZa aTHaYdE, id. fUNc. 5962664, 
ocupante do cargo de coordenadora administrativa de recursos Humanos, para res-
ponder como diretora administrativa e financeira, durante o impedimento da titular 
clÉlia Maria MElo E SilVa aNdradE, id. fUNc. 5189268, que estará de férias 
regulamentares no período de 02/05/2022 a 31/05/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EdUardo dE caSTro riBEiro JÚNior
dirETor GEral

Protocolo: 778665
.

FÉrias
.

Portaria Nº 005/2022-GaB/aGtraN
o dirETor GEral da aGÊNcia dE TraNSPorTE METroPoliTaNo – aG-
TRAN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo §2º, art. 3º da 
lei Estadual 7.573 de 02 de dezembro de 2011 e conforme decreto, de 

15/10/2020, publicado no doE nº. 34.3753 de 16/10/2020.
r E S o l V E :
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, às servidoras abaixo:

NoMe id. FUNc. PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo de GoZo

Bianca costa Silva 
Serruya 5903652 01/10/2016 a 

30/09/2017

02/05/2022 a 
13/05/2022 e
05/07/2022 a 
22/07/2022

clélia Maria Melo e 
Silva andrade 5189268 01/05/2021 a 

30/04/2022
02/05/2022 a 
31/05/2022

Belém, 21 de março de 2022
EdUardo dE caSTro riBEiro JUNior
dirETor GEral

Protocolo: 778646
..

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 202 de 30 de MarÇo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E  EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013.
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/6586;
r E S o l V E:
i – dESiGNar os servidores EliaNETE ViEira ValdEZ BarrETo, identidade 
funcional nº 5900588/1, ocupante do cargo de auxiliar de Serviços operacio-
nais, e daNiEl aUGUSTo MENdES rÊGo, identidade funcional nº 5964471/1, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública - contabilidade, lotados na 
diretoria de administração e finanças – daf, na qualidade de Titular e Suplen-
te, respectivamente, para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 
001/2022, celebrado entre a Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Edu-
cação Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET e a Imprensa Oficial do Esta-
do do Pará - ioEPa, que tem como objeto a prestação de serviços de publicação 
de atos administrativos e outros atos cuja publicidade decorra de exigência legal.
ii – caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
com a execução do contrato supracitado, devendo tomar providências para 
a regularização das faltas ou defeitos observados.
iii – Esta Portaria tem efeitos retroativos ao dia 25/03/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 30 de março de 2022.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 778477
.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio de cooPeraÇÃo tÉcNica
Nº 001/2022 – sectet / PreFeitUra MUNiciPaL de itUPiraNGa
convênio nº 001/2022
Protocolo: 2021/669775
objeto: o presente convênio de cooperação Técnica tem como objetivo rea-
lizar ações conjuntas e o compartilhamento de espaços e equipamentos ne-
cessários ao atendimento das demandas sociais e produtivas identificadas de 
Educação Superior, Profissional e Tecnológica que viabilizem a oferta de vagas 
em cursos, abrangendo, todos os níveis e modalidades definidos em legis-
lação federal, incluindo o ensino superior, ensino tecnológico, ensino médio 
técnico, os itinerários profissionais, certificação por competência profissional, 
formação inicial e continuada e qualificação profissional no âmbito do Progra-
ma Educação Profissional e Tecnológica – Intitulado Pará Profissional e do Pro-
grama Educação Superior – Titulado forma Pará no município de itupiranga, 
região de integração lago de Tucuruí, no estado do Pará.
Valor: o presente convênio de cooperação Técnica não decorem repasses 
de recursos financeiros entre os partícipes, deve-se a SECTET e a Prefeitura 
Municipal de almeirim garantir em seus orçamentos anuais as obrigações 
estabelecidas neste instrumento e previstas no Plano de Trabalho aprova-
do, âmbito do Programa Educação Profissional e Tecnológica – Intitulado 
Pará Profissional e do Programa Educação Superior – Titulado Forma Pará.
data de assinatura: 29/03/2022
Período de vigência: 29/03/2022 a 29/03/2027
Partícipes:
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica – SEcTET (cNPJ nº 08.978.226/0001-73)
Prefeitura Municipal de itupiranga (cNPJ nº 05.077.102/0001-29)
ordenador: carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY

Protocolo: 778794
.

diÁria
.

Portaria Nº 201 de 30 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 que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
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coNSidEraNdo o processo nº 2022/359538.
r E S o l V E:
i – aUToriZar os servidores SUElY Socorro PaNToJa da SilVa, iden-
tidade funcional nº 5945933/2, ocupante do cargo de assessora Especial 
ii, lotada no Gabinete do Secretário, a viajar ao município Salinópolis-Pa, 
no período de 07/04 a 09/04/2022, a fim de participar de visita técnica do 
curso de Turismo da UfPa em Salinópolis, e participação na reunião com a 
coordenação e alunos do curso, dentro das atividades do Programa forma 
Pará. Tal viagem é necessária para que a equipe da SEcTET, enquanto ór-
gão gestor do Programa forma Pará, faça-se presente na referida agenda; 
e MaX rUSSUEl lEiTE dE SoUSa, identidade funcional nº 54195916/1, 
ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria de administração e fi-
nanças – daf, que conduzirá a servidora do Gabinete ao referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 30 de março de 2022. 
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 778462
Portaria Nº 203 de 30 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 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 2022/369585.
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor WEliNGSoN WaNdY PiNTo PEralTa, identidade 
funcional nº 57214839/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na di-
retoria de administração e finanças – daf, que conduzirá a colaboradora 
eventual darlene cecilia Nóvoa de Sousa aos municípios de Tucuruí, Breu 
Branco e Jacundá, nos dias 30 e 31/03/2022, para realizar visitas técnicas 
e implantação dos cursos de graduação pelo ProGraMa forMa Pará.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 30 de março de 2022.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 778733
.

oUtras MatÉrias
.

distrato de ViNcULo de serVidor teMPorÁrio
a SEcrETaria dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SUPE-
rior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica – SEcTET, considerando os termos 
contidos no processo nº 2022/378856 de 30/03/2022.
resolve:
distratar a pedido, à contar de 30/03/2022, a servidora dÉBora áBda 
oliVEira rESQUE, cargo: Técnico em Gestão Pública – ciÊNciaS coNTá-
BEiS, matricula 97571252/2 admitida sob o regime das leis complemen-
tares 007/1991 e 77/2011 - Servidor Temporário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Em: 30/03/2022.
ordenador: carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretario de Estado

Protocolo: 778986
..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

errata
.

aViso errata PreGÃo eLetrÔNico FaPesPa/ No 001/2022
Processo: 2021/1400222
abertura: 01.04.2022
objeto: contratação de empresa especializada para a prestação de ser-
viços de assistência técnica, manutenção preventica e corretiva, com su-
bistituição de peças e acessórios quando necessário de 01 (um) elevador 
marca OTIS, instalado no edificio sede da fapespa conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
a fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas-faPESPa, torna 
público para conhecimento dos interessados, a ErraTa ao Edital do Pregão 
Eletrônico acima identificado:
onde se lê (Preâmbulo do edital) disponível no comprasnet: 
data:08.04.2022
Leia-se (Preâmbulo edital) disponível no comprasnet: data: 01.04.2022
Permanecendo inalteradas as demais disposições Editalicías.
Belém, 29 de março de 2022.
rafaella de lima abreu
Pregoeira.

Protocolo: 778757
.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 093/2022 – GaBiNete, de 29 de Março de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS E PESQUiSaS 
- faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento na seção ii, do art. 7º, 
da lei complementar Estadual n. 061, de 24 de julho de 2007, e alterações posteriores.
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico 

n.2022/233402;
rESolVE:
EXclUir a servidora JoSEaNNY dE caSSia liMa SaNToS, ocupante do 
cargo de coordenadora de contratos e convênios, identidade funcional 
nº. 5916896/1, da PorTaria Nº 092/2022 de 28/03/2022 publicada no 
doe.n° 34.911 de 29/03/2022 , que autorizou as férias no período de 
02/05/2022 a 31/05/2022 .
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 29 de Março de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor Presidente

Protocolo: 778478
..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria - Presi Nº. 037, de 30 de MarÇo de 2022 - o PrESidENTE 
da ProdEPa – EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNica-
ÇÃo do ESTado Pará, no uso de suas competências que lhe são conferidas 
pelo art. 26, do regimento desta empresa; r E S o l V E: art. 1º Exonerar 
JoÃo SalaME NETo, da função comissionada de Gerente de Àrea da Ge-
rência de Núcleos - GNU, subordinada à diretoria de relações institucionais 
- dri. art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data. art. 3º dê-se ciência e 
cumpra-se. Gabinete da Presidência da ProdEPa – Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará, 30 de março de 2022. Mar-
coS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia 
da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 778654

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato. Nº : 007/2022 - ModaLidade de coN-
trataÇÃo : Pregão eletrônico nº 008/2021 e arP 008/2021 e seus 
anexos - ParTES: ProdEPa E dBa SUPorTE E coNSUlToria lTda  - oB-
JETo: aquisição de switches de acesso para uso na manutenção da rede 
óptica estadual contemplando fornecimento, suporte e garantia - daTa da  
aSSiNaTUra: 31/03/2022 - ViGÊNcia: 31/03/2022 a 30/03/2023 - Va-
lor (r$): 120.504,00 - doTaÇÃo orÇaMENTária: 23.126.1508.8238 
– 449052- foNTE dE rEcUrSo: 0261 -  ordENador rESPoNSáVEl: 
MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - ENd. do coNTraTado: ana-
nindeua, Pará, rodovia Br 316, nº 501, Km 8, Ed. Business 316 – sala 303, 
cEP: 67.030-007.

Protocolo: 778657
.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLa Nº. 071/2022 - OBJETO: Retificação de Dotação Orçamentaria 
para o Exercício 2022, incluindo Nova fonte de recurso, conforme solicitação da 
SEdoP, sequencia  83/97 - daTa da aSSiNaTUra: 14/03/2022 – TEd : 01/2020 
- SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PUBlica 
- SEdoP - Valor Para o EXErcÍcio dE 2022 - r$ 19.316.336,00 - doTaÇÃo 
orÇaMENTária: 557669 0131000000 449040 550201 4120007669c / 557669 
0131000000 449052 550201 4120007669E - fonte 0131- 0331 - ordenador de 
despesa – MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa.

Protocolo: 778655
.

diÁria
.

Portaria Nº 115, de 29 de MarÇo de 2022 -  
diária ao colaborador Marcio NoNaTo cHaME rodriGUES, Técnico 
em Telecomunicações, matrícula 734276, 29/03/2022 a 29/03/2022, 
à Belém-Pa/Marudá/Belém-Pa, para Troca de switch, e instalação de 
retificador e sistema em DC. (SEM PERNOITE). MARCOS ANTONIO 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 116, de 30 de MarÇo de 2022 -  
diária ao colaborador faBio aUGUSTo NUNES BaSToS, aNaliSTa 
dE SUPorTE, matrícula 73170 , 30/03/2022 a 02/04/2022, à Belém-Pa/
Santa Maria/ igarapé açu/Belém-Pa, para Manutenção Preventiva, Troca 
de equipamentos nas edículas. (SEM PErNoiTE) - MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 117, de 30 de MarÇo de 2022 -  
diária ao colaborador rUBENS orTiZ dE alMEida JUNior, Técnico 
em Telecomunicações, matrícula 73425, 30/03/2022 a 02/04/2022, 
à Belém-Pa/Santa Maria/ igarapé açu/Belém-Pa, para Manutenção 
Preventiva, Troca de equipamentos nas edículas. (SEM PErNoiTE) MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 118, de 30 de MarÇo de 2022 -  
diária ao colaborador Marcio NoNaTo cHaME rodriGUES, Técnico 
em Telecomunicações, matrícula 734276, 30/03/2022 a 02/04/2022, 
à Belém-Pa/Santa Maria/ igarapé açu/Belém-Pa, para Manutenção 
Preventiva, Troca de equipamentos nas edículas. (SEM PErNoiTE). MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
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informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 119, de 30 de MarÇo de 2022 -  
diária ao colaborador doUGlaS MaGalHÃES dE araÚJo, analista 
de Telecomunicação, matrícula 73407, 30/03/2022 a 02/04/2022, à Belém-
Pa/Santa Maria/ igarapé açu/Belém-Pa, para Manutenção Preventiva, 
Troca de equipamentos nas edículas. (SEM PErNoiTE). MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 778476
..

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

errata
.

errata ao 2º termo aditivo ao contrato Nº 07/2020-seeL, Processo 
Nº2020/499039, Protocolo nº766370, publicada no doE nº 34.878 de 
02 de Março de 2022 a qual altera a vigência.
onde se lê:
Vigência: 30/01/2022 a 30/07/2022.
Leia-se:
Vigência: 30/01/2022 a 30/01/2023.
30 de março de 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 778731
..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

Portaria Nº 213/GePs/setUr de 30 de MarÇo de 2022
errata da Portaria Nº 210/2022 de diÁria, publicada do doe 
34.913 de 30/03/2022.
onde lê-se:“Matrícula Nº5960339/1,cPf:017.376.012-06,ocupante do 
cargo de Gerente de Qualidade”
Leia-se:“Matrícula Nº 5923284/3, cPf:608.434.622-72,ocupante do car-
go de Gerente de Turismo Náutico”.ordENador:aNdErSoN oliVEira 
caValcaNTE

Protocolo: 778573
..

coNtrato
.

coNtrato Nº 11/2022 – setUr
coNtratada: diaMoNd serViÇos de LiMPeZa e MÃo de oBra 
Ltda, cNPJ: 08.538.011/0001-31
oBJETo: 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.
ViGÊNcia: 29/03/2022 a 29/03/2023
Valor ToTal: r$ 396.612,00 (trezentos e noventa e seis mil e seiscentos e doze reais).
funcional Programática: 690101. 23.122.1297.8338
Elemento de despesa: 33903703
fonte: 0101006360
Pi: 41200008338c
ação: 233261
daTa da aSSiNaTUra: 29/03/2022
ordENador rESPoNSáVEl: aNdrÉ orENGEl diaS, Secretário de Estado de Turismo

Protocolo: 778889
..

diÁria
.

Portaria Nº 211/GePs/setUr de 30 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/321623;rESolVE: conce-
der 02 e ½ (duas e meia) diárias ao servidor VicTor loPES dE SoUZa, 
mat. 5955929/2, coordenador de Marketing.oBJ: Participar do Encontro 
Nacional da riMT e realizar visita técnica na feira WTM latin america em 
São Paulo.dESTiNo: São Paulo/SP.PErÍodo: 04 a 06/04/2022.ordENa-
dor:aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 778475
Portaria 212/GePs/setUr de 30 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/367561;rESolVE: conceder 
04 e ½ (quatro e meia) diárias à servidora iVoNE MiTSUSUKo YoSHi-
MarU cUNHa, Matrícula Nº 5904512/2, cPf: 425.696.052-04, Secretária 
adjunta.oBJ: Participar por determinação superior da WTM latin america 
em São Paulo.dESTiNo: São Paulo/SP.PErÍodo: 04 a 08/04/2022.ordE-
Nador:aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 778506
..

deFeNsoria PÚBLica
.

..

Portaria
.

Portaria Nº 148/2022/GGP/dPG, de 29 de MarÇo de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 8º, i e Viii, da lei complementar nº 054/2006 e 
art. 100 da lei complementar nº 80/1994; considerando o disposto no 
art. 46, § 8º da Lei Complementar nº 54/2006, com redação dada pela Lei 
complementar nº 91/2014; considerando a resolução cSdP nº 283, de 
16 de novembro de 2021; considerando a PorTaria Nº 076/2022/GaB/
dPG, de 18 de fevereiro de 2022; considerando o que consta no Processo 
administrativo Eletrônico nº 2022/346541; rESolVE:
Conceder gratificação de acumulação ao Defensor Público MÁRCIO NEIVA 
coElHo, na forma discriminada na tabela abaixo:

deFeNsor (a) 
PÚBLico (a)

 titULaridade / 
desiGNaÇÃo acUMULaÇÃo GratiFicaÇÃo PerÍodo de 

coNcessÃo

Márcio Neiva co-
elho

Núcleo de atendi-
mento Especializado 
da criança e ado-

lescente

Processos judiciais 
da 3ª dP cível e cri-
minal de Marituba

5% do vencimento-Base, 
nos termos do art. 3º, 
inciso ii da resolução 
do cSdP nº 283, de 

16/11/2021.

28/03/2022 a 
09/04/2022

JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 778466

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 147/2022-GGP-dPG, de 28 de MarÇo de 2022.  
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/350909. rESolVE: 
dESiGNar o Servidor Público daNilo HENriQUE SoUSa MarTiNS. id. 
funcional: 57176622/ 2, para responder pela coordenação de Núcleo de 
informática, desta defensoria Pública do Estado do Pará, durante o período 
de férias da titular, a Servidora Pública, NaTalia coUTo diaS da SilVa. 
id. funcional: 57195075/ 2, no período de 25/03/2022 a 08/04/2022 – 15 
dias; resguardados os efeitos financeiros.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 778484

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Portaria 385/2022 - da,24/03/2022. conceder 1/2 (MEia), diária(s) 
à defensora EliaNa MaGNo GoMES, matrícula 57194429, objetivo Par-
TiciPar da aÇÃo cidadaNia No cárcErE. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a SaNTa 
iZaBEl do Pará, período 11/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778937

.

.

diÁria
.

Portaria 294/2022 - da,21/03/2022. 
conceder 3 + 1\2, diária(s) ao defensor lUiZ GUSTaVo BESSa alBU-
QUErQUE, matrícula 5957726, objetivo ParTiciPar do cUrSo dE for-
MaÇÃo. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de iTaiTUBa a BElEM, período 09/03/2022 a 12/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778474
Portaria 353/2022 - da,22/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores aNa 
criSTiNa MorENo fUrTado, matrícula 5463870-2, cargo aNaliSTa dE dE-
fENSoria PÚBlica a, JoSE Maria doS SaNToS lEiTE, matrícula 57211801, 
cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo TÉcNico aoS ado-
lEScENTES cUSTodiadoS EM UNidadE SocioEdUcaTiVa - UaSE/BENE-
VidES. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de BElEM a BENEVidES, período 08/03/2022 a 10/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778565
Portaria 352/2022 - da,22/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor EliVar loBo alVES, matrícula 
57211744, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir ESTafETa Para EN-
TrEGa dE MaTEriaiS E/oU EQUiPaMENToS ÀS UNidadES ViNcUladaS 
À dM. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de BElEM a MoSQUEiro, período 08/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias
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Protocolo: 778560
Portaria 354/2022 - da,23/03/2022. 
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 rodriGo cEr-
QUEira dE MiraNda, matrícula 55588725-1, objetivo rEaliZar iTiNE-
rÂNcia. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de MaraBá a iTUPiraNGa, período 07/03/2022, 
08/03/2022, 14/03/2022, 15/03/2022, 21/03/2022, 22/03/2022, 
28/03/2022, 29/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778574
Portaria 362/2022 - da,23/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à defensora MaYaNa BarroS JorGE 
Joao, matrícula 5931565, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo JUrÍdi-
co. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de caPaNEMa a BraGaNÇa, período 16/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778599
Portaria 363/2022 - da,23/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à defensora MaYaNa BarroS JorGE 
Joao, matrícula 5931565, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo JUrÍdi-
co. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de caPaNEMa a BraGaNÇa, período 23/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778615
Portaria 357/2022 - da,23/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor raiMUNdo NoNaTo fErrEi-
ra JaNaU, matrícula 32052151, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir 
EQUiPE Para rEaliZar ENcoNTro alUSiVo EM coMEMoraÇÃo aoS 
diaS daS MUlHErES No cENTro dE rEEdUcaÇÃo fEMiNiNo (crf). fun-
damento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-
se de BElEM a aNaNiNdEUa, período 08/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778581
Portaria 355/2022 - da,23/03/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor rodriGo cErQUEira dE MiraN-
da, matrícula 55588725-1, objetivo ParTiciPar dE aUdiÊNcia aGrá-
ria. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de MaraBá a TUcUrUÍ, período 09/03/2022 a 10/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778578
Portaria 356/2022 - da,23/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor rodriGo cErQUEira dE Mi-
raNda, matrícula 55588725-1, objetivo ParTiciPar dE aUdiÊNcia aGrá-
ria. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de MaraBá a SÃo JoÃo do araGUaia, período 31/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778579
Portaria 359/2022 - da,23/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à defensora MaYaNa BarroS JorGE 
Joao, matrícula 5931565, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo JUrÍdico 
EM EVENTo Na colÔNia PENal aGrÍcola EM SaNTa iZaBEl. fundamen-
to legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de caPaNEMa a SaNTa iZaBEl do Pará, período 10/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778585
Portaria 358/2022 - da,23/03/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) à defensora MaYaNa BarroS JorGE Joao, 
matrícula 5931565, objetivo ParTiciPaÇÃo dE ProcEdiMENTo dE HE-
TEoidENTificaÇÃo do coNcUrSo dE dEfENSor PÚBlico. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de ca-
PaNEMa a BElEM, período 18/03/2022 a 20/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778583
Portaria 360/2022 - da,23/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à defensora MaYaNa BarroS JorGE 
Joao, matrícula 5931565, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo JUrÍdi-
co. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de caPaNEMa a NoVa TiMBoTEUa, período 09/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778591
Portaria 361/2022 - da,23/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor BrUNNo araNHa E Mara-
NHao, matrícula 5931561, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo JUrÍdico 

EM EVENTo Na colÔNia PENal aGrÍcola EM SaNTa iZaBEl. fundamen-
to legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de caPaNEMa a SaNTa iZaBEl do Pará, período 11/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778595
Portaria 368/2022 - da,23/03/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) à Servidora NaTalia SaNToS raMoa fariaS, 
matrícula 59638891, cargo aSSESSora dE coMUNicaÇÃo, objetivo acoM-
PaNHar o dEfENSor PÚBlico-GEral, Na 60ª SESSÃo ordiNária do 
coNdEGE. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElEM a MacaPá, período 23/03/2022 a 25/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778647
Portaria 367/2022 - da,23/03/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) ao defensor arNoldo PErES JUNior, matrí-
cula 57175577, objetivo acoMPaNHar o dEfENSor PÚBlico-GEral, Na 
60ª SESSÃo ordiNária do coNdEGE. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a MacaPá, perí-
odo 23/03/2022 a 25/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778637
Portaria 364/2022 - da,23/03/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor rEGiNaldo TaVEira riBEiro, 
matrícula 55589623, cargo coordENador, objetivo rEaliZar Tri-
BUNal do JÚri. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de MaraBá a JacUNdá, período 14/03/2022 
a 15/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778617
Portaria 365/2022 - da,23/03/2022. 
conceder 4 + 1\2, diária(s) ao defensor rEGiNaldo TaVEira riBEiro, 
matrícula 55589623, cargo coordENador, objetivo rEaliZar iTiNErÂN-
cia. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de MaraBá a JacUNdá, período 28/03/2022 a 01/04/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778622
Portaria 366/2022 - da,23/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à defensora MaYaNa BarroS JorGE 
Joao, matrícula 5931565, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo JUridi-
co. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de caPaNEMa a BraGaNÇa, período 30/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778626
Portaria 375/2022 - da,24/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à Servidora aNa laUra BarBoSa NUNES, 
matrícula 59643031 , cargo aSSESSora, objetivo rEaliZar aTENdiMEN-
To JUrÍdico EM EVENTo Na colÔNia PENal aGrÍcola EM SaNTa iZa-
BEl. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de caPaNEMa a SaNTa iZaBEl do Pará, período 10/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778749
Portaria 370/2022 - da,23/03/2022. 
conceder 3 + 1\2, diária(s) à Servidora roSilENE TEiXEira alVES Maia, 
matrícula 57205267, cargo TÉcNica dE dEfENSoria PÚBlica a, objetivo 
ViaGEM ÀS dEfENSoriaS do rio dE JaNEiro Para ViSiTa TÉcNica dE 
EQUiPE QUE irá iMPlaNTar a folHa dE PaGaMENTo Na dEfENSoria 
do Pará. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElEM a rio dE JaNEiro, período 06/03/2022 a 
09/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778656
Portaria Nº 369/2022 - da BeLÉM, 23/03/2022.
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, 
no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
Nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2022/313679 de 16/03/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como funda-
mento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante 
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elemento de despesa 339014.

NoMe FUNcao MatricULa cPF LotaÇÃo oBJetiVo ProGraMÁtica

VicENTE dE PaUla BoTElHo 
dÓria aUX. TÉc. EM coMPUTaÇÃo 0161438-016 223.224.932-87 cÂMara MUNiciPal dE BElÉM/PoSTo 

dE idENTificaÇÃo Naci

Participar de ação de ci-
dadania em cumprimento 

do PPa.
03.091.1492.8730

SÉrGio aNdrÉ GoNSalEZ 
GoMES aUX. dE dEfENSoria 57201786 792.200.702-78 BalcÃo dE dirEiToS

SaMUEl PErEira MiraNda 
JUNior TEc EM Ti dE dEfENSoria 5418857-2 330.397.712-72 NTi rEdES

raiMUNdo TriNdadE doS 
SaNToS PaPiloScoPiSTa 5940282 840.540.002-82 Policia ciVil/BrEVES

PaUlo HENriQUE da SilVa aSSiS aUX. adMiNiSTraTiVo 8415-7 947.764.582-68 PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTa 
iZaBEl do Pará

Moacir JorGE GoMES liMa PaPiloScoPiSTa 70629 237.494.402-63 didEM/PolÍcia ciVil

Maria VilMa dE SoUSa araUJo aNaliSTa dE dEfENSoria 5152909 244.905.122-87 BalcÃo dE dirEiToS

MaNoEl JUNior da SilVa 
GoNÇalVES PaPiloScoPiSTa 5133629-1 319.732.992-91 didEM/PolÍcia ciVil

lUiZ odilSoN olEGario da lUZ TEcNico dE dEfENSoria 760404 152.522.722-04 Balcao dE dirEiToS

laYSE PiNHEiro da coSTa SEcrETária lEGiSlaTiVa 5006943 069.186.682-18 cÂMara MUNiciPal dE BElÉM

JoSÉ coUTiNHo da SilVa TÉcNico dE dEfENSoria 5897879/1 710.552.742-00 coordENaÇÃo cÍVEl/faZENda

JoSÉ alcioNE cordEiro dE 
SoUZa TEc. dE dEfENSoria 57202467 585.191.222-72 NUdEcoN

HElio da SilVa SaNToS JUNior SEcrETário dE NÚclEo 5964875-1 819.673.572-34 dEfENSoria PÚBlica/BalcÃo dE 
dirEiToS

Edilar coUTo doS SaNToS 
JUNior PaPiloScoPiSTa 5157382/1 184.223.492-72 didEM/PolÍcia ciVil

arlETE doS SaNToS QUarESMa aUXiliar dE dEfENSoria 5049920 174.972.482-00 GGP

aNdrEZa PENa caValcaNTE aSSESSor i 125049-3 878.422.112-72 PrEfEiTUra MUNiciPal dE Sali-
NÓPoliS

EdiNEY BorGES loPES aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 182401-5 995.826.602-44 didEM/PolÍcia ciVil

Para deslocarem-se aos municípios abaixo relacionados: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

BElÉM  PorTEl, BrEVES E BaGrE 17/03 a 28/03/2022 11,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas
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Protocolo: 778669
Portaria 373/2022 - da,24/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores TElMa fErrEira dE al-
caNTara, matrícula 5898365/ 1, cargo SEcrETaria dE NÚclEo do iNTE-
rior, WaNESSa alBUQUErQUE caSTro MElENdEZ, matrícula 57227112, 
cargo aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSoria, ValdiNEi carValHo dE 
aViZ, matrícula 57211726, cargo MoToriSTa, objetivo orGaNiZaÇÃo dE 
PaUTa E oUTraS dEMaNdaS adMiNSTraTiVaS. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de caPaNEMa a 
NoVa TiMBoTEUa, período 10/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778691
Portaria 374/2022 - da,24/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores TElMa fErrEira dE al-
caNTara, matrícula 5898365/ 1, cargo SEcrETaria dE NÚclEo do iNTE-
rior, WaNESSa alBUQUErQUE caSTro MElENdEZ, matrícula 57227112, 
cargo aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSoria, ValdiNEi carValHo dE 
aViZ, matrícula 57211726, cargo MoToriSTa, objetivo orGaNiZaÇÃo dE 
PaUTa E oUTraS dEMaNdaS adMiNSTraTiVaS. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de caPaNEMa a 
NoVa TiMBoTEUa, período 03/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778699
Portaria 384/2022 - da,24/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor daVid oliVEira PErEira da 
SilVa, matrícula 5895999, objetivo ParTiciPar da aÇÃo cidadaNia No 
cárcErE. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElEM a SaNTa iZaBEl do Pará, período 10/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778923
Portaria 386/2022 - da,24/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores GaBriEla Ma-
cHado MoraES dE SoUZa, matrícula 5897040/3, cargo aSSESSora JU-
rÍdica dE dEfENSoria, VicTor dE BarroS rEiS, matrícula 5950970, 
cargo aSSESSor JUrÍdico dE dEfENSoria, MaXiMiaNo SoUTo aMado 
NETo, matrícula 55585587, cargo MoToriSTa, objetivo ParTiciPar da 
aÇÃo cidadaNia No cárcErE. fundamento legal lei nº 5810/94 e re-
solução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a SaNTa iZaBEl do 
Pará, período 10/03/2022, 11/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778947
Portaria 388/2022 - da,24/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) às defensoras EliaNa Socorro SaNToS 
VaScoNcEloS, matrícula 3084868-1, UrSUla diNi MaScarENHaS, ma-
trícula 57231661-1, objetivo rEaliZar ENcoNTro alUSiVo EM coMEMo-
raÇÃo aoS diaS daS MUlHErES No cENTro dE rEEdUcaÇÃo fEMiNi-
No (crf). fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, período 08/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778964
Portaria 387/2022 - da,24/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor daVid oliVEira PErEira 
da SilVa, matrícula 5895999, objetivo ParTiciPar do EVENTo “dia d 
da dEfENSoria PÚBlica”. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolu-
ção cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a caSTaNHal, perío-
do 12/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778958
Portaria 380/2022 - da,24/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor claUdiVaN BarroS doS 
rEiS, matrícula 20463, cargo MoToriSTa, objetivo TraNSPorTar Pro-
cESSoS JUdiciaiS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de MaraBá a JacUNdá, período 21/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778898
Portaria 381/2022 - da,24/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores TElMa fErrEira dE al-
caNTara, matrícula 5898365/ 1, cargo SEcrETaria dE NÚclEo do iNTE-
rior, WaNESSa alBUQUErQUE caSTro MElENdEZ, matrícula 57227112, 
cargo aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSoria, ValdiNEi carValHo dE 
aViZ, matrícula 57211726, cargo MoToriSTa, objetivo orGaNiZaÇÃo dE 
PaUTa E oUTraS dEMaNdaS adMiNSTraTiVaS. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de caPaNEMa a 
NoVa TiMBoTEUa, período 17/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778905
Portaria 383/2022 - da,24/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor ValdiNEi carValHo dE aViZ, 
matrícula 57211726, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSora 
PÚBlica MaYaNa BarroS JorGE JoÃo. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de caPaNEMa a BraGaN-
Ça, período 16/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778913
Portaria 382/2022 - da,24/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor ValdiNEi carValHo dE aViZ, 
matrícula 57211726, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSora 
PÚBlica MaYaNa BarroS JorGE JoÃo. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de caPaNEMa a BraGaN-
Ça, período 30/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778911
Portaria 377/2022 - da,24/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores WaNESSa alBUQUErQUE 
caSTro MElENdEZ, matrícula 57227112, cargo aSSESSora JUrÍdica 
dE dEfENSoria, ValdiNEi carValHo dE aViZ, matrícula 57211726, 
cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo JUrÍdico EM EVEN-
To Na colÔNia PENal aGrÍcola EM SaNTa iZaBEl. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de caPaNE-
Ma a SaNTa iZaBEl do Pará, período 11/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778888
Portaria 379/2022 - da,24/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores TElMa fErrEira dE al-
caNTara, matrícula 5898365/ 1, cargo SEcrETaria dE NÚclEo do iNTE-
rior, WaNESSa alBUQUErQUE caSTro MElENdEZ, matrícula 57227112, 
cargo aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSoria, ValdiNEi carValHo dE 
aViZ, matrícula 57211726, cargo MoToriSTa, objetivo orGaNiZaÇÃo dE 
PaUTa E oUTraS dEMaNdaS adMiNSTraTiVaS. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de caPaNEMa a 
NoVa TiMBoTEUa, período 31/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778895
Portaria 378/2022 - da,24/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor ValdiNEi carValHo dE aViZ, 
matrícula 57211726, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSora 
PÚBlica MaYaNa BarroS JorGE JoÃo. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de caPaNEMa a BraGaN-
Ça, período 23/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778892
Portaria 376/2022 - da,24/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor ValdiNEi carValHo dE aViZ, 
matrícula 57211726, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSora 
PÚBlica MaYaNa BarroS JorGE JoÃo. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de caPaNEMa a NoVa TiM-
BoTEUa, período 09/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 778881
.

FÉrias
.

Portaria Nº 150/2022-GGP-dPG, de 29 de MarÇo de 2022.  
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições 
conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de fevereiro de 
2006. considerando o Processo nº 2022/372790. rESolVE: conceder 30 
(trinta) dias de férias regulamentares, com gozo continuo, à Servidora Pública, 
caTariNa forTES NUNES; id. funcional: 54189655/ 2, referente ao aquisitivo 
(2021/2022), no intervalo de 17/05/2022 a 15/06/2022– 30 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 778487
Portaria Nº 151/2022-GGP-dPG, de 29 de MarÇo de 2022.  
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições 
conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de fevereiro de 2006. 
considerando o Processo nº 2022/163736. rESolVE: conceder 30 (trinta) dias 
de férias regulamentares, com gozo continuo, à defensora Pública, aNa laUra 
MacEdo Sa; id. funcional: 80845770/ 6, referente ao aquisitivo (2020/2021), 
no intervalo de 02/05/2022 a 31/05/2022 – 30 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará
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Protocolo: 778488
..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

oUtras MatÉrias
.

deMoNstratiVo de reMUNeraÇÃo de PessoaL - 2022
Mes.....: JaNeiro/2022

QUadro : atiVo
r$ 1,00

regime cargo/Função Qtde subsidio/Vencimento
Vantagens Pecuniárias incidentes sobre Vencimentos e salários outras Vanta-

gens** total
Gratificações Pessoais outras

loMaN

desembargador(a) 26 922.017,72 42.387,18 114.188,33  182.517,34 1.261.110,57
Juiz(a) de 1 Entrancia 92 3.099.398,12 122.635,30 136.777,63  353.692,95 3.712.504,00
Juiz(a) de 2 Entrancia 128 4.096.595,20 295.295,76 26.883,90  476.155,89 4.894.930,75
Juiz(a) de 3 Entrancia 57 1.733.051,94 120.521,39 4.256,61  185.818,52 2.043.648,46
Juiz(a) Substituto(a) 58 1.763.456,36 53.612,81   192.474,87 2.009.544,04
Pretor(a) da capital 2 57.768,40  8.087,56  2.493,70 68.349,66

Juiz de direito auxiliar de 3 Entrancia 21 707.471,31 24.110,12 4.716,47  46.548,07 782.845,97
 ---- ------------- ------------- ------------- ----------- ------------- -------------

* ToTal do rEGiME ->  384 12.379.759,05 658.562,56 294.910,50 0,00 1.439.701,34 14.772.933,45

rEG. JUridico ÚNico
NiVEl SUPErior

analista Judiciario 1.368 7.082.580,89 6.744.110,24 3.549.625,14 64.146,98 467.782,84 17.908.246,09
Oficial de Justiça Avaliador 637 3.266.784,15 3.023.499,08 2.376.991,85 2.282.956,14 1.604.888,78 12.555.120,00

 ---- ------------- ------------- ------------- ----------- ------------- -------------
 * ToTal do rEGiME ->  2.005 10.349.365,04 9.767.609,32 5.926.616,99 2.347.103,12 2.072.671,62 30.463.366,09

rEG. JUridico ÚNico
NiVEl MÉdio

auxiliar administrativo 2 8.619,30  31.961,92   40.581,22
auxiliar de Secretaria 16 53.481,44 2.005,55 28.790,55  4.401,38 88.678,92
auxiliar de Seguranca 121 494.736,16 56.962,84 449.251,19 343.526,24 129.997,12 1.474.473,55

auxiliar Judiciario 809 3.134.839,56 179.072,72 784.731,48 37.650,00 322.635,71 4.458.929,47
avaliador Judicial 1 1.468,49  1.210,03   2.678,52

depositario Publico 2 2.936,98  1.762,18   4.699,16
diretor de Secretaria 6 29.495,70 4.525,29 9.705,01  3.206,87 46.932,87

Escrivao 2 2.923,54  1.461,76   4.385,30
Motorista 4 16.731,00  9.829,44  1.756,16 28.316,60

Oficial de Justica 36 136.363,68  157.020,75 95.454,36 100.104,81 488.943,60
 ---- ------------- ------------- ------------- ----------- ------------- -------------

 * ToTal do rEGiME ->  999 3.881.595,85 242.566,40 1.475.724,31 476.630,60 562.102,05 6.638.619,21

rEG. JUridico ÚNico
NiVEl fUNdaMENTal

atendente Judiciario 117 410.539,30 21.626,17 229.569,57 9.833,86 43.927,24 715.496,14
        
 ---- ------------- ------------- ------------- ----------- ------------- -------------

 * ToTal do rEGiME ->  117 410.539,30 21.626,17 229.569,57 9.833,86 43.927,24 715.496,14

rEQUiSiTado
NiVEl SUPErior

analista Judiciario 15  23.539,05  2.411,01 7.628,33 33.578,39
        
 ---- ------------- ------------- ------------- ----------- ------------- -------------

 * ToTal do rEGiME ->  15 0,00 23.539,05 0,00 2.411,01 7.628,33 33.578,39

rEQUiSiTado
NiVEl MÉdio

auxiliar Judiciario 24 3.298,49 45.207,08 4.336,97 1.417,50 4.286,52 58.546,56
Servico Militar lei 6500/02 135  13.750,00  301.460,78 2.199,78 317.410,56

 ---- ------------- ------------- ------------- ----------- ------------- -------------
 * ToTal do rEGiME ->  159 3.298,49 58.957,08 4.336,97 302.878,28 6.486,30 375.957,12

rEQUiSiTado
NiVEl fUNdaMENTal

atendente Judiciario 8  10.673,85   5.922,16 16.596,01
 ---- ------------- ------------- ------------- ----------- ------------- -------------

 * ToTal do rEGiME ->  8 0,00 10.673,85 0,00 0,00 5.922,16 16.596,01

carGoS coMiSSio-
NadoS

NÍVEl SUPErior

cJS-1 23 63.170,12 126.335,64 35.981,32 0,00 0,00 225.487,08
cJS-2 310 1.037.675,25 1.646.623,41 211.178,03 9.089,90 225.714,04 3.130.280,63
cJS-3 415 1.949.100,80 2.865.959,78 1.082.098,73 34.848,66 300.810,26 6.232.818,23
cJS-4 117 565.948,14 1.126.298,10 330.636,50 1.477,32 165.804,46 2.190.164,52
cJS-5 13 72.546,49 144.506,64 50.262,68 0,00 6.585,60 273.901,41
cJS-6 158 998.856,24 1.660.043,61 524.849,92 0,00 48.567,22 3.232.316,99
cJS-7 3 21.796,76 49.896,73 32.807,27   104.500,76
cJS-8 7 54.986,82 144.352,94 41.578,82 0,00 30.257,92 271.176,50

 ---- ------------- ------------- ------------- ----------- ------------- -------------

 * ToTal do rEGiME ->  1.046 4.764.080,62 7.764.016,85 2.309.393,27 45.415,88 777.739,50 15.660.646,12
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carGoS coMiSSio-
NadoS

NÍVEl MÉdio

cJi 182 513.721,95 497.414,94 184.124,84 0,00 61.299,12 1.256.560,85
        
 ---- ------------- ------------- ------------- ----------- ------------- -------------

 * ToTal do rEGiME ->  182 513.721,95 497.414,94 184.124,84 0,00 61.299,12 1.256.560,85

fUNcao GraTificada
fG-1 13 43.888,95 38.672,49 35.132,72 0 8.724,52 126.418,68
fG-2 78 347.457,57 424.613,37 268.531,17 15.716,81 100.227,36 1.156.546,28

 ---- ------------- ------------- ------------- ----------- ------------- -------------
 * ToTal do rEGiME ->  91 391.346,52 463.285,86 303.663,89 15.716,81 108.951,88 1.282.964,96
 * ToTal do QUadro ->  5.006 32.693.706,82 19.508.252,08 10.728.340,34 3.199.989,56 5.086.429,54 71.216.718,34

QUadro: iNatiVo

regime cargo/Função Qtde subsidio/Vencimento
Vantagens Pecuniárias incidentes sobre Vencimentos e salários outras Vanta-

gens** total
Gratificações Pessoais outras

loMaN

desembargador(a) 33 1.170.253,26    153.351,44 1.323.604,70
Juiz auditor 1 33.689,11    1.804,94 35.494,05

Juiz de direito auxiliar de 3 Entrancia 1 33.689,11    3.368,91 37.058,02
Juiz(a) de 1 Entrancia 6 182.426,52    8.009,17 190.435,69
Juiz(a) de 2 Entrancia 22 624.157,88    29.665,61 653.823,49
Juiz(a) de 3 Entrancia 27 909.605,97    28.324,18 937.930,15

Juiz(a) Togado 4 115.536,80    2.707,41 118.244,21
Pretor interior Vitalicio 1 28.884,20     28.884,20

Pretor(a) da capital 8 231.073,60    11.062,20 242.135,80
Pretor(a) do interior 8 219.519,92    7.654,26 227.174,18

 * ToTal do rEGiME ->  111 3.548.836,37 0,00 0,00 0,00 245.948,12 3.794.784,49

rEG. JUridico ÚNico
NiVEl SUPErior

analista Judiciario 145 2.405.242,68 44.890,53 737.121,39  71.228,39 3.258.482,99
ass. ch. da ass. organiz. 1 21.078,46     21.078,46

assessor de camara 2 37.073,03     37.073,03
assessor de Juiz 3 32.285,42     32.285,42

diretor de Secretaria 2 26.892,14     26.892,14
Escrivão Judicial 7 113.576,51 4567,18 12.059,53   130.203,22

Médico 3 47.375,17 2.434,45  5.178,03  54.987,65
Oficial Justiça Avaliador 48 731.262,45 20.140,50 23.347,87 144.234,47  918.985,29
Sec. câmaras isoladas 3 103.318,68 3.067,98 0,00 0,00 1.056,96 107.443,62
Sec. câmaras reunidas 1 35.462,22 0,00 0,00   35.462,22
Taquigrafo Judiciario i 3 32.555,21     32.555,21
Taquigrafo Judiciario ii 1 13.646,66 2.099,48    15.746,14

Técnico assistente 2 25.274,23  3.172,52   28.446,75
Técnico Especial i 1 14.926,25  2.296,30   17.222,55
Técnico Especial ii 10 242.454,88 14.052,31 54.314,70 3.548,54  314.370,43
Técnico Judiciário i 2 31.536,54  3.572,10   35.108,64
Técnico Judiciário ii 11 256.082,49 22.710,68 80.657,74   359.450,91

 ---- ------------- ------------- ------------- ----------- ------------- -------------
 * ToTal do rEGiME ->  245 4.170.043,02 113.963,11 916.542,15 152.961,04 72.285,35 5.425.794,67

rEG. JUridico ÚNico
NiVEl MÉdio

agente de Segurança 23 131.711,79  2.059,99   133.771,78
aux. administração 13 85.614,65 5.717,12 18.784,65 0,00 0,00 110.116,42
aux. de Secretaria 8 37.710,45 0,00 802,19 0,00 0,00 38.512,64

aux. Judiciario 125 855.982,12 24.873,87 129.199,44 1.880,63 63.093,79 1.075.029,85
avaliador Judicial 2 2.839,54  1.273,61 1.212,00  5.325,15
contador do Juizo 1 2.349,58     2.349,58

diretor de Secretaria 8 56.949,56 0,00 0,00 0,00 0,00 56.949,56
distribuidor 7 13.950,62   1.838,57  15.789,19
Escrevente 7 33.495,73 0,00 0,00 192,65 0,00 33.688,38

Escrivão do cível 11 65.484,88 0,00 0,00 51.179,95 0,00 116.664,83
Oficial de Justica 70 491.218,41 0,00 377,85 168.280,32 8.441,53 668.318,11

Programador de computador 1 10.783,96  7.345,04   18.129,00
Tabeliao 7    17.757,38  17.757,38

Tec contabilidade 2 24.893,50 6.364,12 10.880,80  415,83 42.554,25
 ---- ------------- ------------- ------------- ----------- ------------- -------------

 * ToTal do rEGiME ->  285 1.812.984,79 36.955,11 170.723,57 242.341,50 71.951,15 2.334.956,12

rEG. JUridico ÚNico
NiVEl fUNdaMENTal

ag. Segurança Motorista 3 21.516,24 3.854,60 7.253,43   32.624,27
atendente Judiciario 83 400.796,16 1.837,80 5.338,77 0,00 31.256,45 439.229,18
aux. Serviços Gerais 14 58.527,05 1.566,24 97,38 1.910,58 0,00 62.101,25

 ---- ------------- ------------- ------------- ----------- ------------- -------------
 * ToTal do rEGiME ->  100 480.839,45 7.258,64 12.689,58 1.910,58 31.256,45 533.954,70
 * ToTal do QUadro ->  741 10.012.703,63 158.176,86 1.099.955,30 397.213,12 421.441,07 12.089.489,98

 * ToTal GEral  ->  5.747 42.706.410,45 19.666.428,94 11.828.295,64 3.597.202,68 5.507.870,61 83.306.208,32

**outras Vantagens: férias, 13º Salário, locomoção, Hora Extra, Plantão, Exercício anterior, etc.
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eNcarGos sociais - PatroNaL
PreVidÊNcia estatUtÁria/BÁsica FiNaNPreV FUNPreV rGPs/iNss totaL

- ativo 10.351.731,83 1.082.068,53 1.611.662,10 13.045.462,46
- inativo 1.591.559,68   1.591.559,68

- Pensionista 445.704,56   445.704,56
 * ToTal do QUadro -> 12.388.996,07 1.082.068,53 1.611.662,10 15.082.726,70

deMoNstratiVo de reMUNeraÇÃo de PessoaL - 2022
Mes.....: FeVereiro/2022

QUadro : atiVo
r$ 1,00

regime cargo/Função Qtde subsidio/ Venci-
mento

Vantagens Pecuniárias incidentes sobre Vencimentos e salários outras Vantagens 
** total

Gratificações Pessoais outras

loMaN

desembargador(a) 28 992.823,96 44.820,61 124.101,19  81.321,23 1.243.066,99
Juiz de direito auxiliar de 3 Entrancia 21 707.471,31 41.751,98 4.716,47  189.965,31 943.905,07

Juiz(a) de 1 Entrancia 59 1.793.860,78 135.795,55 4.256,61  232.118,34 2.166.031,28
Juiz(a) de 2 Entrancia 130 4.160.604,50 307.638,84 26.883,90  570.310,73 5.065.437,97
Juiz(a) de 3 Entrancia 92 3.099.398,12 133.814,77 127.344,69  469.991,26 3.830.548,84
Juiz(a) Substituto(a) 52 1.563.800,67 47.349,25   204.258,33 1.815.408,25
Pretor(a) da capital 2 57.768,40  8.087,56  2.842,83 68.698,79

 ---- ------------- ------------- ------------- ----------- ------------- -------------
* ToTal do rEGiME ->  384 12.375.727,74 711.171,00 295.390,42 0,00 1.750.808,03 15.133.097,19

rEG. JUridico ÚNico
NiVEl SUPErior

analista Judiciario 1.370 7.096.797,77 6.838.531,61 3.576.519,34 64.146,98 442.069,36 18.018.065,06
Oficial de Justiça Avaliador 639 3.281.122,20 3.038.185,92 2.394.133,26 2.292.992,79 1.678.574,71 12.685.008,88

 ---- ------------- ------------- ------------- ----------- ------------- -------------
 * ToTal do rEGiME ->  2.009 10.377.919,97 9.876.717,53 5.970.652,60 2.357.139,77 2.120.644,07 30.703.073,94

rEG. JUridico ÚNico
NiVEl MÉdio

auxiliar administrativo 3 11.917,79 0,00 36.562,19 0,00 0,00 48.479,98
auxiliar de Secretaria 16 53.481,44 3.504,57 28.790,55  5.043,99 90.820,55
auxiliar de Seguranca 121 494.736,16 60.768,25 450.270,79 343.526,24 217.562,71 1.566.864,15

auxiliar Judiciario 798 3.095.283,57 228.002,59 771.426,73 39.563,73 295.036,03 4.429.312,65
avaliador Judicial 1 1.468,49  1.210,03   2.678,52

depositario Publico 2 2.936,98  1.762,18   4.699,16
diretor de Secretaria 6 29.495,70  9.942,88  313,61 39.752,19

Escrivao 2 2.923,54  1.461,76   4.385,30
Motorista 4 16.731,00 857,02 9.829,44  431,72 27.849,18

Oficial de Justica 36 136.363,68  157.020,75 95.454,36 91.236,27 480.075,06
 ---- ------------- ------------- ------------- ----------- ------------- -------------

 * ToTal do rEGiME ->  989 3.845.338,35 293.132,43 1.468.277,30 478.544,33 609.624,33 6.694.916,74

rEG. JUridico ÚNico
NiVEl fUNdaMENTal

atendente Judiciario 114 400.157,80 21.782,52 222.915,40 9.833,86 47.875,79 702.565,37
        
 ---- ------------- ------------- ------------- ----------- ------------- -------------

 * ToTal do rEGiME ->  114 400.157,80 21.782,52 222.915,40 9.833,86 47.875,79 702.565,37

rEQUiSiTado
NiVEl SUPErior

analista Judiciario 14  32.829,67  2.411,01 1.837,32 37.078,00
        
 ---- ------------- ------------- ------------- ----------- ------------- -------------

 * ToTal do rEGiME ->  14 0,00 32.829,67 0,00 2.411,01 1.837,32 37.078,00

rEQUiSiTado
NiVEl MÉdio

auxiliar Judiciario 25 0,00 53.711,48 0,00 1.417,50 4.538,57 59.667,55
Servico Militar lei 6500/02 135  13.750,00  299.260,78 4.521,92 317.532,70

 ---- ------------- ------------- ------------- ----------- ------------- -------------
 * ToTal do rEGiME ->  160 0,00 67.461,48 0,00 300.678,28 9.060,49 377.200,25

rEQUiSiTado
NiVEl fUNdaMENTal

atendente Judiciario 9 0,00 13.850,68 0,00 0,00 2.126,22 15.976,90
 ---- ------------- ------------- ------------- ----------- ------------- -------------

 * ToTal do rEGiME ->  9 0,00 13.850,68 0,00 0,00 2.126,22 15.976,90

carGoS coMiSSio-
NadoS

NÍVEl SUPErior

cJS-1 23 63.170,12 126.335,64 35.981,32 0,00 0,00 225.487,08
cJS-2 313 1.024.822,94 1.626.859,53 199.326,80 9.089,90 196.231,49 3.056.330,66
cJS-3 417 1.939.938,33 2.880.407,91 1.089.258,55 42.518,08 234.141,81 6.186.264,68
cJS-4 118 568.071,84 1.133.821,54 330.173,57 1.477,32 121.383,86 2.154.928,13
cJS-5 13 72.546,49 144.531,45 50.270,12 0,00 13.865,61 281.213,67
cJS-6 162 985.144,84 1.638.961,98 517.524,67 0,00 107.169,65 3.248.801,14
cJS-7 3 21.796,76 49.896,73 32.807,27   104.500,76
cJS-8 7 54.986,82 144.352,94 36.213,33 0,00 3.465,36 239.018,45

 ---- ------------- ------------- ------------- ----------- ------------- -------------
 * ToTal do rEGiME ->  1.056 4.730.478,14 7.745.167,72 2.291.555,63 53.085,30 676.257,78 15.496.544,57

carGoS coMiSSio-
NadoS

NÍVEl MÉdio

cJi 185 509.280,28 496.466,28 179.781,48 0,00 53.088,45 1.238.616,49
        
 ---- ------------- ------------- ------------- ----------- ------------- -------------

 * ToTal do rEGiME ->  185 509.280,28 496.466,28 179.781,48 0,00 53.088,45 1.238.616,49

fUNcao GraTificada
fG-1 13 43.933,55 38.672,49 35.420,73 0,00 5.305,78 123.332,55
fG-2 79 351.890,47 431.159,58 270.617,33 13.065,30 60.335,09 1.127.067,77

 ---- ------------- ------------- ------------- ----------- ------------- -------------
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 * ToTal do rEGiME ->  92 395.824,02 469.832,07 306.038,06 13.065,30 65.640,87 1.250.400,32
 * ToTal do QUadro ->  5.012 32.634.726,30 19.728.411,38 10.734.610,89 3.214.757,85 5.336.963,35 71.649.469,77

QUadro: iNatiVo

regime cargo/Função Qtde subsidio/ Venci-
mento

Vantagens Pecuniárias incidentes sobre Vencimentos e salários outras Vanta-
gens** total

Gratificações Pessoais outras

loMaN

desembargador(a) 33 1.170.253,26    42.912,20 1.213.165,46
Juiz auditor 1 33.689,11    2.057,64 35.746,75

Juiz de direito auxiliar de 3 Entrancia 1 33.689,11     33.689,11
Juiz(a) de 1 Entrancia 6 182.426,52    9.324,47 191.750,99
Juiz(a) de 2 Entrancia 22 628.075,75    27.953,99 656.029,74
Juiz(a) de 3 Entrancia 27 909.605,97    32.826,21 942.432,18

Juiz(a) Togado 4 115.536,80    3.086,46 118.623,26
Pretor interior Vitalicio 1 28.884,20     28.884,20

Pretor(a) da capital 7 202.189,40    8.519,66 210.709,06
Pretor(a) do interior 8 219.519,92    4.115,28 223.635,20

 ---- ------------- ------------- ------------- ----------- ------------- -------------
 * ToTal do rEGiME ->  110 3.523.870,04 0,00 0,00 0,00 130.795,91 3.654.665,95

rEG. JUridico ÚNico
NiVEl SUPErior

analista Judiciario 145 2.704.115,83 44.102,86 450.906,29 0,00 5.887,75 3.205.012,73
ass. ch. da ass. organiz. 1 21.078,46     21.078,46

assessor de camara 2 37.073,03     37.073,03
assessor de Juiz 3 32.285,42     32.285,42

diretor de Secretaria 2 26.892,14     26.892,14
Escrivão Judicial 6 94.394,41  12.059,53   106.453,94

Médico 3 47.375,17 2.434,45 0,00 5.178,03 0,00 54.987,65
Oficial Justiça Avaliador 49 743.522,98 20.140,50 23.347,87 157.013,64 52.633,04 996.658,03
Sec. câmaras isoladas 3 68.293,73 36.638,17 1.454,76 0,00 528,48 106.915,14
Sec. câmaras reunidas 1 10.474,83 12.212,69 12.774,70   35.462,22
Taquigrafo Judiciario i 3 32.555,21     32.555,21
Taquigrafo Judiciario ii 1 13.646,66 2.099,48    15.746,14

Técnico assistente 2 25.274,23 0,00 3.172,52 0,00 0,00 28.446,75
Técnico Especial i 1 14.926,25  2.296,30   17.222,55
Técnico Especial ii 10 242.454,88 14.052,31 54.314,70 3.548,54  314.370,43
Técnico Judiciário i 2 31.536,54  3.572,10   35.108,64
Técnico Judiciário ii 11 256.082,49 22.710,68 80.657,74   359.450,91

 ---- ------------- ------------- ------------- ----------- ------------- -------------
 * ToTal do rEGiME ->  245 4.401.982,26 154.391,14 644.556,51 165.740,21 59.049,27 5.425.719,39

rEG. JUridico ÚNico
NiVEl MÉdio

agente de Segurança 23 132.424,44  2.059,99   134.484,43
aux. administração 13 86.106,74 5.717,12 18.784,65 0,00 0,00 110.608,51
aux. de Secretaria 7 32.501,96 0,00 802,19 0,00 0,00 33.304,15

aux. de Serviço Médico i 1 5.898,92     5.898,92
aux. Judiciario 127 874.104,68 24.873,87 130.481,13 1.880,63 50.462,94 1.081.803,25

avaliador Judicial 1 0,00  1.212,00 0,00 0,00 1.212,00
contador do Juizo 1 2.349,58     2.349,58

diretor de Secretaria 8 57.638,72 0,00 0,00 0,00 0,00 57.638,72
distribuidor 7 13.950,62   1.838,57  15.789,19
Escrevente 7 33.867,05 0,00 0,00 192,65 0,00 34.059,70

Escrivão do cível 11 65484,88 0 0 51179,95 0 116.664,83
Oficial de Justica 70 492.061,19 0,00 377,85 168.280,32 8.441,53 669.160,89

Programador de computador 1 10.783,96  7.345,04   18.129,00
Tabeliao 7    17.757,38  17.757,38

Tec contabilidade 2 24.893,50 6.364,12 10.880,80  415,83 42.554,25
 ---- ------------- ------------- ------------- ----------- ------------- -------------

 * ToTal do rEGiME ->  286 1.832.066,24 36.955,11 171.943,65 241.129,50 59.320,30 2.341.414,80

rEG. JUridico ÚNico
NiVEl fUNdaMENTal

ag. Segurança Motorista 3 21.516,24 3.854,60 7.253,43   32.624,27
atendente Judiciario 86 420.660,85 1.837,80 5.338,77 0,00 16.565,17 444.402,59
aux. Serviços Gerais 14 58.916,29 1.566,24 97,38 1.910,58 0,00 62.490,49

 ---- ------------- ------------- ------------- ----------- ------------- -------------
 * ToTal do rEGiME ->  103 501.093,38 7.258,64 12.689,58 1.910,58 16.565,17 539.517,35
 * ToTal do QUadro ->  744 10.259.011,92 198.604,89 829.189,74 408.780,29 265.730,65 11.961.317,49

 * ToTal GEral  ->  5.756 42.893.738,22 19.927.016,27 11.563.800,63 3.623.538,14 5.602.694,00 83.610.787,26
**outras Vantagens: férias, 13º Salário, locomoção, Hora Extra, Plantão, Exercício anterior, etc.

eNcarGos sociais - PatroNaL
PreVidÊNcia estatUtÁria/BÁsica  FiNaNPreV  FUNPreV  rGPs/iNss totaL

- ativo 10.349.501,78 1.079.729,62 1.578.830,86 13.008.062,26
- inativo 1.704.048,01   1.704.048,01

- Pensionista 388.598,47   388.598,47

 * ToTal do QUadro -> 12.442.148,26 1.079.729,62 1.578.830,86 15.100.708,74

Protocolo: 778933
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..

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 38.328, de 30 de MarÇo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso iii (incluído pelo art. 3º da lei nº 8.938) da lei nº 8.037, de 05-09-2014;
coNSidEraNdo o disposto no art. 15, i, XXXii e XliV do ato nº 63 - regimento interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, de 17 de dezembro 
de 2012;
coNSidEraNdo os Expedientes nº 002245/2021; nº 002437/2021; nº 002634/2021; nº 002635/2021; nº 002966/2021;
r E S o l V E:
HOMOLOGAR o resultado da Avaliação de Desempenho para a Progressão Funcional por Elevação de Nível Profissional, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela Secretaria de Gestão de Pessoas:

Matrícula Nome
eNQUadraMeNto atUaL ProGressÃo Por eLeVaÇÃo de NÍVeL ProFissioNaL

a contar de:cargo atual cl Nv. cargo enquadramento cl Nv.

0101193 aUGUSTo JoSÉ rEZENdE 
SoarES filHo

auditor de controle Externo – analista de 
Sistemas TcE-cT-602 B 01 auditor de controle Externo – analista de Sistemas 

TcE-cT-602 c 01 05/03/2022

0101068 aliNE criSTHiE coNcEiÇÃo 
NaSciMENTo

auditor de controle Externo – direito  TcE 
-cT-603 B 01 auditor de controle Externo – direito  TcE -cT-603 c 01 05/03/2022

0101109 fraNciSco JoSE GirÃo 
GalVÃo

auditor de controle Externo – ciências 
contábeis TcE-cT-603 B 01 auditor de controle Externo – ciências contábeis 

TcE-cT-603 c 01 05/03/2022

0101059 Walda BETHaNia dE MoraES 
PiNTo

auditor de controle Externo – ciências 
contábeis TcE-cT-603 B 01 auditor de controle Externo – ciências contábeis 

TcE-cT-603 c 01 05/03/2022

0101073 dEBora BarroS coElHo NETo 
dUarTE

auditor de controle Externo – ciências 
contábeis TcE-cT-603 B 02 auditor de controle Externo-ciências contábeis 

TcE-cT-603 c 01 12/03/2022

Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 778742

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 38.306, de 25 de MarÇo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 037/2022 – SEGP/cGP, protocolizado sob o Expediente nº 005331/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor alEXaNdrE dE SoUZa BraSil, auxiliar Técnico de controle Externo-administrativo, matrícula n° 0101681, para exercer em subs-
tituição a função gratificada de Coordenador de Pagamento, durante o impedimento da titular, SOLIANE FERNANDES GUIMARÃES, no período de 18-04 
a 02-05-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 778746

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 38.317, de 30 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,
r E S o l V E:
coNcEdEr férias aos servidores abaixo relacionados, para serem gozadas no mês de MarÇo/2022, de conformidade com o artigo 74 da lei nº 5.810/94:

serVidor MatrÍcULa carGo PerÍodo

aládia riTa corrÊa PiNHEiro SoBriNHo (Ex. 2021) 0100952 TcE-cT-06 03/03 a 17/03/2022

alBaNiZa coSTa dE aNdradE (Ex. 2021) 0100255 TcE-ca-401 03/03 a 01/04/2022

aliNE Maria SalaME lEal (Ex. 2021) 0101515 TcE-cT-06 03/03 a 17/03/2022

alliSTra BarBalHo oliVEira (Ex. 2020) 0100755 TcE-NS-01 03/03 a 09/03/2022

aNa JUlia lEÃo colarES (Ex. 2020) 0101320 Nc 07/03 a 21/03/2022

BraUlEr SoUZa da SilVa (Ex. 2021) 0101496 TcE-NS-03 03/03 a 17/03/2022

BrUNo loBaTo cardoSo (Ex. 2021) 0101501 TcE-cT-06 30/03 a 13/04/2022

carloS alBErTo forMiGoSa dE aNdradE (Ex. 2022) 0100147 TcE-aa-305 03/03 a 01/04/2022

carloS alBErTo MoNTEllo diaS (Ex. 2018) 0100517 TcE-NM-01 02/03 a 16/03/2022

carloS PaTricK alVES da SilVa (Ex. 2022) 0101119 TcE-cT-06 04/03 a 18/03/2022

caroliNE dE MaTToS BUcHacra araÚJo (Ex. 2021) 0101606 TcE-NS-01 03/03 a 10/03/2022

clEWErSoN caSTElo BraNco dE QUEiroZ (Ex. 2020) 0100646 Nc 07/03 a 21/03/2022

cYNTia BorGES alEXaNdriNo (Ex. 2020) 0101090 TcE-cT-06 07/03 a 20/03/2022
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daNiEla MoNTEiro MiraNda (Ex. 2022) 0101705 TcE-GM-0 02/03 a 31/03/2022

daNilo aUGUSTo doS SaNToS aNJoS (Ex. 2022) 0101628 TcE-cT-06 21/03 a 04/04/2022

dEBora BarroS coElHo NETo dUarTE (Ex. 2021) 0101073 TcE-cT-06 03/03 a 17/03/2022

dEiVidY do ESPiriTo SaNTo NicodEMoS (Ex. 2022) 0101565 TcE-NS-02 31/03 a 14/04/2022

diMaS TEiXEira cHaVES (Ex. 2022) 0100157 TcE-aa-302 02/03 a 31/03/2022

dioNE cElia GUiMaraES (Ex. 2019) 0100212 TcE-aTi-405 08/03 a 22/03/2022

dUalYSoN dE aBrEU BorBa (Ex. 2021) 0101575 TcE-cT-06 03/03 a 17/03/2022

EdEValdo SEBaSTiÃo rodriGUES loPES (Ex. 2022) 0100589 TcE-NS-03 14/03 a 28/03/2022

faBio aNdErSoN coSTa (Ex. 2020) 0101076 TcE-cT-06 03/03 a 17/03/2022

faBio rEiS SiZo NaSciMENTo (Ex. 2021) 0101134 TcE-ca-402 14/03 a 28/03/2022

fErNaNda frEiTaS Garcia (Ex. 2020) 0101137 TcE-cT-06 03/03 a 17/03/2022

GEdSoN MiraNda carrÉra (Ex. 2022) 0101150 TcE-GM-0 02/03 a 31/03/2022

JadE loBaTo NoBrE (Ex. 2022) 0101458 TcE-NS-01 14/03 a 28/03/2022

Jairo rodriGUES fariaS (Ex. 2022) 0100466 TcE-NS-03 07/03 a 21/03/2022

JaNETTE SaNToS KHalEd (Ex. 2022) 0101338 TcE-GM-0 02/03 a 31/03/2022

JoSE Maria aMaral caTiVo (Ex. 2021) 0178721 TcE-cT-06 07/03 a 19/03/2022

JoSE SiMao carValHo GoNcalVES (Ex. 2021) 0100145 TcE-aTi-405 03/03 a 01/04/2022

JUliaNa BorGES dE caNTUária (Ex. 2020) 0101529 TcE-cT-06 04/03 a 18/03/2022

JUliaNa lEVi BUarQUE (Ex. 2020) 0101481 TcE-cT-06 07/03 a 21/03/2022

JUllY clEia oliVEira MoUTiNHo (Ex. 2021) 0101663 TcE-cT-06 03/03 a 17/03/2022

Karla aZEVEdo cEBolÃo (Ex. 2022) 0101123 Nc 03/03 a 01/04/2022

KarloS aNdrEY SilVa adriaZolla (Ex. 2022) 0101560 TcE-NS-02 28/03 a 26/04/2022

KlEBEr aUGUSTo SaBBá dE SoUZa (Ex. 2022) 0100116 TcE-aTNS-603 07/03 a 21/03/2022

laiS NoBrEGa airES caMPElo (Ex. 2021) 0101662 TcE-cT-06 30/03 a 13/04/2022

laiZE BarBoSa MoUra fErrEira (Ex. 2019) 0101044 TcE-cT-06 03/03 a 17/03/2022

lUcilEidE fErrEira riBEiro (Ex. 2021) 5418806 Nc 17/03 a 31/03/2022

MaiSE dE aViZ SoUSa (Ex. 2022) 0101225 TcE-NS-01 07/03 a 21/03/2022

MarcElo aUGUSTo SilVa dE SoUSa (Ex. 2022) 0100777 TcE-NS-01 21/03 a 04/04/2022

Marcia NaZarE SilVa BiTar (Ex. 2021) 0101642 TcE-NS-03 03/03 a 17/03/2022

Maria do Socorro caValcaNTE MaraNHÃo (Ex. 2022) 0100553 TcE-NS-02 04/03 a 18/03/2022

MilENa SoUZa dE MEdEiroS (Ex. 2022) 0101391 TcE-NS-01 28/03 a 30/03/2022

NaTHália ViNaGrE rEZENdE (Ex. 2020) 0101081 TcE-cT-06 21/03 a 23/03/2022

Nildo aNToNio SoUSa PErEira (Ex. 2022) 0101298 TcE-NM-01 01/03 a 30/03/2022

NilSEN caSTElo dE VaScoNcEloS (Ex. 2018) 0100483 TcE-co-301 03/03 a 01/04/2022

ocTaVio aUGUSTo MacHado MEScoUTo (Ex. 2022) 0100067 TcE-cT-06 09/03 a 07/04/2022

PaloMa BENoliEl lira (Ex. 2021) 0101506 TcE-cT-06 03/03 a 17/03/2022

PaUlo SErGio MoNTEiro loPES (Ex. 2022) 0100047 TcE-co-303 01/03 a 30/03/2022

raiMUNda HElENa SarMENTo BEZErra (Ex. 2022) 0101561 TcE-NS-03 01/03 a 30/03/2022

raiMUNdo NoNaTo PErEira da SilVa filHo (Ex. 2022) 0100333 TcE-co-301 01/03 a 30/03/2022

rENaTa cláUdia SaNToS SoUZa (Ex. 2022) 0101371 TcE-NS-02 28/03 a 11/04/2022

roBErTa PaES carValHo fErrEira (Ex. 2021) 0101503 TcE-cT-06 30/03 a 13/04/2022

roBErTo carloS MENdoNca BarroS (Ex. 2022) 0100160 TcE-aa-302 07/03 a 05/04/2022

roGErio coElHo dE SoUSa (Ex. 2020) 0101523 TcE-cT-06 07/03 a 21/03/2022

roGErio dE aSSiS TEiXEira (Ex. 2022) 0101682 TcE-cT-06 03/03 a 17/03/2022

SoNia Maria SEGToWicH dE MacEdo GalVÃo (Ex. 2021) 0100196 TcE-aTi-405 03/03 a 11/03/2022

TaTiaNa ViEira MorEira da SilVa (Ex. 2021) 0101420 TcE-NS-02 31/03 a 14/04/2022

THaiS MoraES Barra rEiS (Ex. 2022) 0101710 TcE-NS-01 30/03 a 13/04/2022

THaYS lEoNardo NaSSEr (Ex. 2020) 0101222 TcE-NS-02 30/03 a 28/04/2022

alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 778768
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.

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo Nº 19.356
dispõe sobre o arquivamento e baixa de processos autuados em duplicidade.
o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribui-
ções constitucionais, legais e regimentais,
coNSidEraNdo manifestação da Secretaria de controle Externo onde 
constatou a autuação em duplicidade dos processos listados em anexo, 
informação esta devidamente ratificada pelos respectivos relatores;
coNSidEraNdo a manifestação da Presidência, constante da ata n.º 
5.810, desta data.
rESolVE, unanimemente:
art. 1º fica autorizado o arquivamento e a baixa dos sistemas desta corte de contas 
dos processos listados em anexo, por terem sido autuados em duplicidade.
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Tribunal Pleno do Tribunal de contas do Estado do Pará, em Sessão ordi-
nária Virtual de 16 de março de 2022.
resoLUÇÃo Nº 19.357
(Processo n.º 500307/2011)
arquivamento. instauração indevida. ato de aposentadoria. devolução da 
documentação ao órgão de origem.
o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais e regimentais;
coNSidEraNdo que os referidos autos tratam do ato de aposentadoria 
proveniente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará;
coNSidEraNdo que documentação do referido processo foi devolvida a pedido, 
ao órgão de origem, antes do início da instrução processual nesta corte de contas;
CONSIDERANDO, por fim, a manifestação da Presidência constante da Ata 
nº 5.811, desta data;
rESolVE, unanimemente:
art. 1º fica autorizado o arquivamento do processo n.º 500307/2011 em 
virtude de sua autuação indevida, visto que o órgão de origem solicitou a 
devolução da documentação pertinente.
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Tribunal Pleno do Tribunal de contas do Estado do Pará, em Sessão ordi-
nária Virtual de 23 de março de 2022.

Protocolo: 778886
..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

..

coNtrato
.

Núm. do contrato: 026/2022-MP/Pa
Modalidade de Licitação: inexigibilidade de Licitação n. 002/2022-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa 
lUMiS EiP TEcNoloGia da iNforMaÇÃo lTda.
objeto: Prestação de serviço de atualização e suporte básico a licenças do 
software lumis.
data da assinatura: 29/03/2022
Vigência: 31/03/2022 a 31/03/2023.
Valor global: r$ 83.325,36 (oitenta e três mil, trezentos e vinte e cinco 
reais e trinta e seis centavos).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760; Elemento de 
despesa: 3390-40; fonte: 0101. fonte: 0301
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 778577
..

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 1º
Núm. do contrato: 135/2021-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 Óbidos/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 74/2022-aNaliSTa JUrÍdico, constantes 
do Protocolo nº 2247/2022, 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: 29/03/2022.
Valor acrescido: r$ 45.094,31 (quarenta e cinco mil, noventa e quatro 
reais e trinta e um 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: 778550

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 1º
Núm. do contrato: 062/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa orBiS ENGE-
NHaria lTda.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Execução de obra para construção de nova 
sede do MPPa no município de Moju, Pará, situado na Travessa colonial, lote nº 
19 – quadra 66 – Moju/Pa. acrÉSciMoS E SUPrESSÕES E dEMaiS alTEra-
ÇÕES, com fulcro no art. 65, I, “a” e “b”, e §1º, da Lei nº 8.666/93 c/c Cláusula 
décima Quinta, subitem 15.1 do contrato. E doS PraZoS dE ViGÊNcia, EXE-
CUÇÃO por mais 120 (cento e vinte) dias, nos termos do art. 57, § 1º, inciso I 
e iV, da lei federal nº. 8.666/93 c/c cláusula oitava, item 8.1. do instrumento.
data de assinatura: 29/03/2022.
Valor Global: r$ 100.195,71 (cem mil, cento e noventa e cinco reais e 
setenta e um centavos).
Vigência do aditamento: 18/08/2023 a 16/12/2023.
dotação orçamentária:
atividade: 12101.03.091.1494.8758
Elemento de despesa: 4490-51
fonte: 0101 – recursos ordinários 0301 – recursos ordinários
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 778515
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Número do Processo: 129827/2021 (Gedoc).
Modalidade: Pregão eletrônico nº 014/2022-MP/Pa.
objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a subs-
tituição de peças e atualizações de software e firmware de equipamentos 
dell em operação no datacenter do MPPa.
critério de Julgamento: Menor preço por grupo.
Modo de disputa: aberto.
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br ou no Por-
tal da Transparência no site www.mppa.mp.br.
observação: UaSG - 925980.
responsável pelo certame: angelo Nazareno costa Barbosa.
local de abertura: https://www.gov.br/compras/pt-br/.
data da abertura: 12/04/2022.
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia.
orçamento:
Classificação: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e Gestão;
Elemento: 339040 – Serviços de Tecnologia da informação e comunicação 
– Pessoa;
fonte: 0101 – recursos ordinários e 0301 - recursos ordinários.
ordenador responsável: dr. cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior, 
Procurador-Geral de Justiça.

Protocolo: 778454
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

toMada de PreÇos Nº 001/2022-MP/Pa
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado, por meio da comissão Permanente de 
licitação, comunica aos interessados o resultado da fase de habilitação referen-
te à ToMada dE PrEÇoS Nº 001/2022-MP/Pa, do Processo administrativo n.º 
127910/2021-GEdoc, que tem como objeto a contratação de empresa para 
execução de obras de engenharia: Lote I - Reforma da residência oficial em sede 
do MPPA em Curionópolis; Lote II - Reforma da residência oficial em sede do 
MPPa em Muaná; lote iii - reforma na sede do MPPa no município de redenção:
1) as licitantes PoSiTaNo arQUiTETUra & coNSTrUÇÕES EirEli, coN-
TiNENTal SErVicE SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo EirEli e ESTillo ENGE-
NHARIA LTDA EPP e foram consideradas como beneficiárias da Lei Comple-
mentar nº 123/2006, tendo em vista que apresentaram toda a documen-
tação exigida no item 6 do Edital;
2) A empresa LIFT ENGENHARIA LTDA não foi considerada como benefi-
ciária da lei nº 123/2006 em razão de não ter apresentado a declaração 
exigida no subitem 6.1, alínea “a” do Edital;
3) a empresa iGf coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli EPP não foi enqua-
drada como beneficiária da Lei nº 123/2006 em razão da declaração de 
“desenquadramento” constante em sua documentação de habilitação;
4) foi HaBiliTada a empresa lifT ENGENHaria lTda no lote iii, uma vez que 
foram atendidas todas as exigências do item 8 do instrumento convocatório, e con-
siderando que a empresa lifT ENGENHaria lTda não participou dos lotes i e ii;
5) foi iNaBiliTada a empresa PoSiTaNo arQUiTETUra & coNSTrU-
ÇÕES EirEli nos lotes i e ii por não ter atendido ao subitem 8.2.4.2.1 e 
8.2.4.3.1 do Edital, uma vez que a licitante não comprovou a capacidade 
técnico-operacional e profissional para “piso em granito”, prevista no Edi-
tal como uma das parcelas de maior relevância para os referidos lotes, 
restando a empresa PoSiTaNo arQUiTETUra & coNSTrUÇÕES EirEli 
HaBiliTada somente no lote iii, uma vez que foram atendidas todas as 
exigências do item 8 do instrumento convocatório;
6) foi HaBiliTada a empresa coNTiNENTal SErVicE SErViÇoS dE 
coNSTrUÇÃo EirEli nos lotes i, ii e iii, uma vez que foram atendidas 
todas as exigências do item 8 do instrumento convocatório;
7) foi HaBiliTada a empresa iGf coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli EPP 
no lote i, uma vez que foram atendidas todas as exigências do item 8 do 
instrumento convocatório, e considerando que a empresa iGf coNSTrU-
ÇÕES E SErViÇoS EirEli EPP não participou dos lotes ii e iii;
8) foi HaBiliTada a empresa ESTillo ENGENHaria lTda EPP no lote iii, 
uma vez que foram atendidas todas as exigências do item 8 do instrumento 
convocatório, e considerando que a empresa ESTillo ENGENHaria lTda 
EPP não participou dos lotes i e ii.
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informamos que o prazo para recurso correrá conforme art.109, da lei nº. 
8.666/93 e suas alterações.
Belém, 30 de março de 2022.
comissão Permanente de licitação

Protocolo: 778840
.

oUtras MatÉrias
.

republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 15 de 
março de 2022
Portaria Nº 0114/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
N.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
aUToriZar o gozo de férias de servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio Nº de 
dias PerÍodo

110032/2022 doUGlaS araUJo da PaZ 2018/2019 18 25/04 a 
12/05/2022

107678/2022 EUridicE dE oliVEira BraNdao 2021/2022 02 03 a 
04/03/2022

108924/2022 JorGE PErEira SalES JUNior 2020/2021 07 31/03 a 
06/04/2022

109031/2022 Marco aNToNio da SilVa 
caSTro 2020/2021 30 07/03 a 

05/04/2022

104435/2022 SirlEY dE Maria SaNToS diaS 2018/2019 12 14 a 
25/02/2022

106819/2022 SirlEY dE Maria SaNToS diaS 2016/2017 21 07 a 
27/03/2022

112580/2022 SYMara MENdES PiEdadE 
cUNHa 2017/2018 05 21 a 

25/03/2022

112580/2022 SYMara MENdES PiEdadE 
cUNHa 2021/2022 05 14 a 

18/03/2022

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
BElÉM, 11 de março de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 778455
extrato de inquérito civil nº 023/2022-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 000008-151/2021 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 023/2022
data da instauração: 27/03/2022
objeto: apurar eventuais irregularidades atinentes à acumulação indevida 
de cargos públicos e/ou ao
recebimento indevido de gratificação/adicional por servidora/professora 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: 778519
extrato de inquérito civil nº 024/2022-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 000036-151/2021 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 024/2022
data da instauração: 27/03/2022
objeto: apurar eventuais irregularidades atinentes à acumulação indevida 
de cargos públicos e/ou ao
recebimento indevido de gratificação/adicional por servidora/professora 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: 778521
extrato de inquérito civil nº 026/2022-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 000411-151/2020 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 026/2022
data da instauração: 27/03/2022
objeto: apurar eventuais irregularidades atinentes à acumulação indevida 
de cargos públicos e/ou ao

recebimento indevido de gratificação/adicional por servidora/professora 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: 778526
extrato de inquérito civil nº 025/2022-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 000388-151/2021 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 025/2022
data da instauração: 27/03/2022
objeto: apurar eventuais irregularidades atinentes à acumulação indevida 
de cargos públicos e/ou ao
recebimento indevido de gratificação/adicional por servidora/professora 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: 778524
extrato de Procedimento Preparatório nº 027/2022-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 000755-151/2021, 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 027/2022
data da instauração: 28/03/2022
objeto: apurar a entrega adequada de vales refeição e alimentação desti-
nados a servidores da assembleia legislativa do Estado do Pará - alEPa.
Promotoria de Justiça: 5° ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa
Promotor de Justiça: SaNdro raMoS cHErMoNT

Protocolo: 778529
extrato de inquérito civil nº 028/2022-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 000066-151/2021 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 028/2022
data da instauração: 28/03/2022
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: 778535
extrato de inquérito civil nº 029/2022-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 037653-003/2021, 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 029/2022
data da instauração: 28/03/2022
objeto: apurar a regularidade/legalidade de processo seletivo destinado à 
admissão de empregado pelo Serviço Nacional de aprendizagem comercial 
- SENac/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: 778555
extrato de terMo de cooPeraÇÃo
terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº: 002/2022-MP/Pa
ParTES: Ministério Público do Estado do Pará e a fEdEraÇÃo daS aSSo-
ciaÇÕES dE MUNicÍPioS do ESTado do Pará – faMEP.
oBJETo: conjugação de esforços entre os signatários para: i – fomentar 
a divulgação de avisos, atas, contratos e demais atos administrativos re-
levantes, inclusive relacionados à execução orçamentária, pertinentes às 
contratações públicas, em todas as suas modalidades incluído o Pregão na 
forma eletrônica e presencial, realizadas pelos municípios paraenses, com 
o intuito de dar maior transparência ao uso do dinheiro público e facilitar o 
acesso, pesquisa e o acompanhamento do processo de compras de bens e 
serviços realizados pelo Poder Público municipal; ii – realizar ações con-
juntas de incentivo à implantação e/ou aperfeiçoamento de Programas de 
integridade (compliance) no âmbito dos municípios paraenses, visando a 
prevenção da corrupção, do fomento a comportamentos éticos nas relações 
internas e nas estabelecidas com o setor público, além da valorização de 
uma cultura de transparência, prevenção e de boa governança em contra-
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tações públicas, resguardando sócios, o Poder Público e a coletividade con-
tra atos de corrupção e de improbidade administrativa; iii – o intercâmbio 
de informações, documentos e de apoio técnico-institucional, necessários à 
consecução do objeto do presente Termo de cooperação Técnica.
daTa da aSSiNaTUra: 30/03/2022.
ViGÊNcia: 30/03/2022 a 30/03/2024.
ordENador rESPoNSáVEl: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Pro-
curador-Geral de Justiça.

Protocolo: 778756
extrato da Portaria
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de Jus-
tiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, falên-
cia, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atribuições 
legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 25, inciso iii, 
e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i e ii, 54, inciso i e 
56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, artigos 8º, incisos ii, iV 
e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 174/2017-cNMP; resolução nº 
020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento 
conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP torna pública a instauração de Procedi-
mento administrativo de Prestação de contas finalísticas.
Portaria: nº 164-2021-MP/1ª e 2ª PJTfPaiSfrJE.
Parte no Procedimento: aSSociaÇÃo dESPorTiVa E cUlTUral lUSo 
BraSilEiraaBcd, cNPJ: 06.879.194/0001-23.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 778702
extrato da Portaria
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, 
falência, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 
25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i 
e ii, 54, inciso i e 56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, 
artigos 8º, incisos ii, iV e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 
174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP 
torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
Portaria: nº 165-2021-MP/1ª e 2ª PJTfPaiSfrJE.
Parte no Procedimento: aSSociaÇÃo rEcrEaTiVa BENEficENTE cUlTU-
ral GaViÕES da Vila, cNPJ: 07.810.113/0001-00.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em 
exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 778705
extrato da Portaria
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, 
falência, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 
25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i 
e ii, 54, inciso i e 56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, 
artigos 8º, incisos ii, iV e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 
174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP 
torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
Portaria: nº 163-2021-MP/1ª e 2ª PJTfPaiSfrJE.
Parte no Procedimento: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo Social aGa-
TaiNSTiTUTo aGaTa, cNPJ: 04.797.769/0001-33.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 778694
extrato da Portaria
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, 
falência, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 
25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i 
e ii, 54, inciso i e 56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, 
artigos 8º, incisos ii, iV e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 
174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP 
torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
Portaria: nº 162-2021-MP/1ª e 2ª PJTfPaiSfrJE.
Parte no Procedimento: aSSociaÇÃo foToaTiVafoToaTiVa, cNPJ: 

03.667.829/0001-30.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em 
exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 778690
extrato da Portaria
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, 
falência, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 
25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i 
e ii, 54, inciso i e 56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, 
artigos 8º, incisos ii, iV e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 
174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP 
torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
Portaria: nº 166-2021-MP/1ª e 2ª PJTfPaiSfrJE.
Parte no Procedimento: aSSociaÇÃo carNaValESca a GraNdE faMÍ-
lia, cNPJ: 04.657.532/0001-57.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em 
exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 778714
extrato da Portaria
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, 
falência, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 
25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i 
e ii, 54, inciso i e 56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, 
artigos 8º, incisos ii, iV e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 
174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP 
torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
Portaria: nº 167-2021-MP/1ª e 2ª PJTfPaiSfrJE.
Parte no Procedimento: aSSociaÇÃo BENEficENTE rEcrEaTiVa E cUl-
TUral UNidoS da SÃo roQUEaBrcUSr, cNPJ: 09.401.917/0001-72.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 778716
extrato da Portaria
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, 
falência, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 
25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i 
e ii, 54, inciso i e 56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, 
artigos 8º, incisos ii, iV e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 
174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP 
torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
Portaria: nº 168-2021-MP/1ª e 2ª PJTfPaiSfrJE.
Parte no Procedimento: aSSociaÇÃo BENEficENTE aMiGoS do GUa-
MáaBaG, cNPJ: 10.189.927/000175.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 778719
extrato da Portaria
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de Jus-
tiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, falên-
cia, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atribuições 
legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 25, inciso iii, 
e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i e ii, 54, inciso i e 
56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, artigos 8º, incisos ii, iV 
e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 174/2017-cNMP; resolução nº 
020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento 
conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP torna pública a instauração de Procedi-
mento administrativo de Prestação de contas finalísticas.
Portaria: nº 169-2021-MP/1ª e 2ª PJTfPaiSfrJE.
Parte no Procedimento: GrÊMio rEcrEaTiVo Bloco carNaValESco ES-
TaÇÃo TErcEira, cNPJ: 05.141.205/0001-00.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
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HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em 
exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 778721
extrato da Portaria
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, 
falência, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 
25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i 
e ii, 54, inciso i e 56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, 
artigos 8º, incisos ii, iV e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 
174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP 
torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
Portaria: nº 170-2021-MP/1ª e 2ª PJTfPaiSfrJE.
Parte no Procedimento: aSSociaÇÃo ProJETo BoM JESUSProJETo BoM 
JESUS, cNPJ: 17.119.754/0001-68.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 778722
extrato da Portaria Nº 005/2022/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 nº001241-921/2021/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 05/2022/MP/PJaB
Polo Passivo: : lEoNardo da cUNHa SaNToS, raiMUNdo da cUNHa SaNToS, 
MaNUEl da cUNHa SaNToS, fraNciSco da cUNHa SaNToS, HElENa da 
cUNHa SaNToS, EMÍdia da cUNHa SaNToS e aNa Maria da cUNHa SaNToS.
assunto: “acompanhar o cumprimento das políticas públicas relacionadas a si-
tuação de vulnerabilidade vivenciada pela idosa Maria izabel da cunha Santos”
adriana Passos ferreira – Promotora de Justiça

Protocolo: 778671
extrato da Portaria Nº 004/2022-MPPa-PJa
a Promotora de Justiça de anapu, com fundamento no art. 8º da resolução nº 
174 do cNMP e art. 31 da resolução 007/2019-cPJ, torna pública a instaura-
ção do inquérito civil nº 004/2022 – MPPa – PJa, que se encontra à disposição 
na rua Santo antônio, nº 20, bairro imperatriz, cEP 68365-00, anapu/Pa.
PorTaria Nº 004/2022-MPPa – PJa
Polo Passivo: MUNicÍPio dE aNaPU e aElToN foNSEca da SilVa
assunto: apurar supostas práticas de crimes de improbidade administra-
tiva, em tese praticado por agentes Públicos na utilização de verbas da 
Secretaria de Educação no Município de anapu.
aline cunha da Silva – Promotora de Justiça

Protocolo: 778675
extrato da Portaria
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de Jus-
tiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, falên-
cia, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atribuições 
legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 25, inciso iii, 
e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i e ii, 54, inciso i e 
56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, artigos 8º, incisos ii, iV 
e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 174/2017-cNMP; resolução nº 
020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento 
conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP torna pública a instauração de Procedi-
mento administrativo de Prestação de contas finalísticas.
Portaria: nº 161-2021-MP/1ª e 2ª PJTfPaiSfrJE.
Parte no Procedimento: aSSociaÇÃo ParaENSE dE aPoio aS coMUNi-
dadES carENTESaPacc, cNPJ: 00.312.051/0001-59.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 778687
extrato da Portaria Nº 001/2022-MP/1ª PJdc
ref. Procedimento administrativo nº 000019-111/2022
a 1ª ProMoTora dE JUSTiÇa do coNSUMidor, em exercício, rEGia-
NE BriTo coElHo oZaNaN, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº 000019-111/2022, que se encontra à disposição na Pro-
motoria de Justiça do consumidor, situada na rua Ângelo custódio, nº 36, 
anexo i, térreo, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Procedimento administrativo nº 000019-111/2022-MP/1ªPJ/dc
assunto: instaura o Procedimento administrativo tombado sob o nº 
000019-111/2022-MP/1ªPJ/dc para acompanhar o eventual cumprimento 
das boas práticas higiênico-sanitárias envolvendo o pescado (peixes, maris-
cos, crustáceos), que é comercializado nas unidades do Supermercado ata-
cadão, localizado em Belém, averiguar a adequação quanto à contratação de 
responsável Técnico (anotação de responsabilidade Técnica/registro junto 

ao respectivo Conselho de classe), bem assim, verificar a eventual existência 
do manual de Boas Práticas de fabricação e os Procedimentos operacionais 
Padrão (PoP), conforme análise Técnica nº 113/2022 – GaTi/MP/Pa.
Belém, 28.03.2022.
rEGiaNE BriTo coElHo oZaNaN
1ª Promotora de Justiça do consumidor, em exercício.

Protocolo: 778661
Portaria Nº 0155/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa Para a árEa TÉcNico 
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 820/2021-MP/PGJ de 12 de abril de 2021,
coNSidEraNdo o disposto no Parágrafo único, do art. 2º, da resolução 
nº 006/2019-CPJ, de 25 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial do 
Estado, de 08/5/2019;
coNSidEraNdo a Escala de Plantão para o mês de abril de 2022, elaborada 
pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça cíveis, datadas de 28 de 
março de 2022, publicadas no site do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a Escala de Plantão para o mês de abril de 2022, elaborada 
pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça criminais, datada de 21 de 
março de 2022, publicadas no site do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a necessidade de disponibilizar equipe de apoio aos senhores 
membros do Parquet escalados para o plantão institucional do segundo grau.
r E S o l V E:
 art. 1º - coNVocar os servidores relacionados no anexo Único desta 
Portaria para realizarem em regime presencial o plantão institucional junto 
aos Órgãos de Execução de Segundo Grau do Ministério Público do Estado 
do Pará, no período de 02 e 03/04/2022.
Art. 2º - O não atendimento injustificado da convocação para os plantões 
sujeitará o convocado à aplicação das penalidades previstas na lei Esta-
dual nº 5.810/94.
 
aNeXo ÚNico
escaLa de PLaNtÃo de serVidores
ProcUradoria de JUstiÇa cÍVeL e ProcUradoria de JUstiÇa criMiNaL
PErÍodo: 02 e 03/04/2022
Em observância a resolução nº 006/2019-cPJ, de 25 de abril de 2019, 
publicadas no Diário Oficial do Estado, de 08/5/2019, Escalas de Plantão 
para o mês abril de 2022, elaborada pela coordenadoria das Procuradorias 
de Justiça cíveis, datada de 28 de março de 2022 e coordenadoria das 
Procuradorias de Justiça criminais, datada de 21 de março de 2022, am-
bas publicada no site do Ministério Público do Estado do Pará e Portaria nº 
0157/2022-MP/PGJ, de 18/01/2022.
dia 02/04/2022 (sábado)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
Tayssa Tavares Vasconcelos (assessora técnica especializada Procuradoria cível)
andré aderson cordeiro diniz (assessor da Procuradoria criminal)
dia 03/04/2022 (domingo)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
camilly Gouvea Proença (assessora da Procuradoria cível)
Gláucia Miranda chada  (assessora da Procuradoria criminal)
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
Belém, 30 de março de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 778893
..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

extrato do 2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 02/2020-MPcM/Pa
coNTraTaNTE:MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS doS MUNicÍPioS do 
ESTado do Pará, inscrito no cNPJ sob o nº 05.018.916/0001-92.
coNTraTada:cENTro BraSilEiro dE PESQUiSa EM aValiaÇÃo E 
SElEÇÃo E dE ProMoÇÃo dE EVENToS (cEBraSPE), sob o cNPJ nº 
18.284.407/0001-53.
oBJETo: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses.
daTa da aSSiNaTUra: 03/03/2022.
ViGÊNcia: 19/03/2022 a 18/03/2023.
ordENadora rESPoNSáVEl: Maria iNEZ KlaUTaU dE MENdoNÇa 
GUEiroS - Procuradora-Geral do MPcM/Pa

Protocolo: 778798

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

dispensa nº 04/2022
data: 16/03/2022
objeto: aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades 
deste MPcM/Pa.
fundamento legal: art.24, ii da lei nº 8.666/93.
Valor Global: r$7.884,86 (sete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e 
oitenta e seis centavos)
dotação orçamentária: 01.122.1495.8766.339030.21 e 22
fonte: 0101
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contratadas: PaPEl & cia ProdUToS dE PaPElaria lTda EirElli e r 
Prado SilVa Gold SErVicE coMÉrcio EM GEral lTda
Endereços:TV. Vileta, 1805, Marco e av. Braz de aguiar, 581, Nazaré
cNPJ nºs 19.518.277/0001-39 e 12.443.548/0001-95
ordenadora: Maria regina franco cunha – Procuradora Geral do MPcM, 
em exercício.
dispensa nº 05/2022
data: 15/03/2022
objeto:aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades 
deste MPcM/Pa.
fundamento legal: art.24, ii da lei nº 8.666/93.
Valor Global: r$ 1.158,75 (um mil, cento e cinquenta e oito reais e setenta 
e cinco centavos)
dotação orçamentária: 01.122.1495.8766.339030.16
fonte:0101
contratada:PaPEl & cia ProdUToS dE PaPElaria lTda EirElli
Endereço: TV. Vileta, 1805, Marco
cNPJ nº 19.518.277/0001-39
ordenadora: Maria regina franco cunha – Procuradora Geral do MPcM, 
em exercício.
dispensa nº 06/2022
data: 15/03/2022
objeto: aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades 
deste MPcM/Pa.
fundamento legal: art.24, ii da lei nº 8.666/93.
Valor Global: r$10.825,20(dez mil, oitocentos e vinte e cinco reais e vinte 
centavos)
dotação orçamentária: 01.122.1495.8766.339030.07
fonte:0101
contratada: PaPEl & cia ProdUToS dE PaPElaria lTda EirElli
Endereço: TV. Vileta, 1805, Marco
cNPJ nº 19.518.277/0001-39
ordenadora: Maria regina franco cunha – Procuradora Geral do MPcM, 
em exercício.
  dispensa nº 07/2022
data: 16/03/2022
objeto:aquisição de materiais de manutenção para atender as necessida-
des deste MPcM/Pa.
fundamento legal: art.24, ii da lei nº 8.666/93.
Valor Global: r$8.191,24 (oito mil, cento e noventa e um reais e vinte e 
quatro centavos)
dotação orçamentária: 01.122.1495.8766.339030.24
fonte:0101
contratadas: coMaTEl coMÉrcio dE MaTErial lTda e coNSTrUcENTEr 
coNSTrUir lTda
Endereços: TV.Jose Pio, 545, Umarizal e Estrada do 40 horas, 260-ananin-
deua av. João Paulo ii, 2596, Marco
cNPJ nºs 04.510.069/0001-16 e 22.447.375/001-37
ordenadora: Maria regina franco cunha – Procuradora Geral do MPcM, 
em exercício.
 dispensa nº 08/2022
data: 24/03/2022
objeto: aquisição de materiais de informática para atender as necessida-
des deste MPcM/Pa.
fundamento legal: art.24, ii da lei nº 8.666/93.
Valor Global: r$10.427,00 (dez mil, quatrocentos e vinte e sete reais)
dotação orçamentária: 01.122.1495.8766.339030.17
fonte:0101
contratadas: aPolo coMErcial lTda e PaPEl & cia ProdUToS dE Pa-
PElaria lTda EirElli
Endereços: aV. almirante Wandenkolk, 270B e TV. Vileta, 1805, Marco
cNPJ nºs: 02.567.637/0001-90 e 19.518.277/0001-39
ordenadora: Maria regina franco cunha – Procuradora Geral do MPcM, 
em exercício.
 dispensa nº 09/2022
data: 24/03/2022
objeto: contratação de serviço de manutenção de ar condicionado nos 
prédios sede e anexo deste MPcM/Pa.
fundamento legal: art.24, ii da lei nº 8.666/93.
Valor Global: r$3.720,00 (três mil, setecentos e vinte reais)
dotação orçamentária: 01.122.1495.8766.339039.17
fonte:0101
contratada: MS4 MUlTiSErVicE coMErcio E SErViÇoS lTda
Endereço: rua da Marinha, 79, Marambaia
cNPJ nº 10.632.409/0001-84
ordenadora: Maria regina franco cunha – Procuradora Geral do MPcM, 
em exercício.
 dispensa nº 10/2022
 data: 24/03/2022
objeto: aquisição de 02( duas) bombas submersas.
fundamento legal: art.24, ii da lei nº 8.666/93.
Valor Global: r$3.926,00 (três mil, novecentos e vinte e seis reais)
dotação orçamentária: 01.122.1495.8766.449052.39
fonte:0101
contratada: iMPorTadora oPliMa lTda
Endereço: rua Municipalidade 1157, Umarizal
cNPJ nº 04.945.481/0001-69
ordenadora: Maria regina franco cunha – Procuradora Geral do MPcM, 
em exercício.

Protocolo: 778816

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho nº 2022Ne00106
Valor Global: r$7.884,86(sete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e 
oitenta e seis centavos)
data: 23/03/2022
objeto: aquisição de materiais de limpeza
dispensa nº 04/2022/MPcM/Pa
Unidade orçamentária: 38101
Programa de Trabalho: 01122149587660000
Natureza da despesa: 33903000
fonte: 0101000000
contratada: PaPEl & cia ProdUToS dE PaPElaria EirEli
Endereço: Tv. Vileta, 1805, Marco - cEP 66095-346
cNPJ nº 19.518.277/0001-39
ordenadora: Maria regina franco cunha – Procuradora Geral, em exercício
Nota de empenho nº 2022NE00107
Valor Global: r$2.775,00 (dois mil, setecentos e setenta e cinco reais)
data: 23/03/2022
objeto: aquisição de materiais de limpeza
dispensa nº 04/2022/MPcM/Pa
Unidade orçamentária: 38101
Programa de Trabalho: 01122149587660000
Natureza da despesa: 33903000
fonte: 0101000000
contratada: r Prado SilVa SErVicE coMErcio EM GEral lTda
Endereço: av. Braz de aguiar, 581 - Nazaré - cEP 66035-405
cNPJ nº 12.443.548/0001-95
ordenadora: Maria regina franco cunha – Procuradora Geral, em exercício
Nota de empenho nº 2022NE00108
Valor Global: r$1.158,75 (um mil, cento e cinquenta e oito reais e setenta 
e cinco centavos)
data: 23/03/2022
objeto: aquisição de materiais de expediente
dispensa nº 05/2022/MPcM/Pa
Unidade orçamentária: 38101
Programa de Trabalho: 01122149587660000
Natureza da despesa: 33903000
fonte: 0101000000
contratada: PaPEl & cia ProdUToS dE PaPElaria EirElli
Endereço: Tv. Vileta,1805 - Marco - cEP 66095-346
cNPJ nº 19.518.277/0001-39
ordenadora: Maria regina franco cunha – Procuradora Geral, em exercício
Nota de empenho nº 2022NE00102
Valor Global: r$10.825,20 (dez mil, oitocento e vinte e cinco reais e vinte 
centavos)
data: 22/03/2022
objeto: aquisição de materiais de consumo
dispensa nº 06/2022/MPcM/Pa
Unidade orçamentária: 38101
Programa de Trabalho: 01122149587660000
Natureza da despesa: 33903000
fonte: 0101000000
contratada: PaPEl & cia ProdUToS dE PaPElaria EirElli
Endereço: Tv. Vileta,1805 - Marco - cEP 66095-346
cNPJ nº 19.518.277/0001-39
ordenadora: Maria regina franco cunha – Procuradora Geral, em exercício
Nota de empenho nº 2022NE00104
Valor Global: r$8.191,24 (oito mil, cento e noventa e um reais e vinte e 
quatro centavos)
data: 23/03/2022
objeto: aquisição de materiais de manutenção
dispensa nº 07/2022/MPcM/Pa
Unidade orçamentária: 38101
Programa de Trabalho: 01122149587660000
Natureza da despesa: 33903000
fonte: 0101000000
contratada: coMaTEl coMErcio dE MaTErial lTda
Endereço: Tv. José Pio,545 - Umarizal - cEP 66050-240
cNPJ nº 04.510.069/0001-16
ordenadora: Maria regina franco cunha – Procuradora Geral, em exercício
Nota de empenho nº 2022NE00105
Valor Global: r$390,00 (trezentos e noventa reais)
data: 23/03/2022
objeto: aquisição de materiais de manutenção
dispensa nº 07/2022/MPcM/Pa
Unidade orçamentária: 38101
Programa de Trabalho: 01122149587660000
Natureza da despesa: 33903000
fonte: 0101000000
contratada: coNSTrUcENTEr coNSTrUir lTda
Endereço: av. João Paulo ii 2596 - Marituba - cEP 67200-000
cNPJ nº 22.447.375/0001-37
ordenadora: Maria regina franco cunha – Procuradora Geral, em exercício

Protocolo: 778837
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MUNicÍPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico 017/2022- Pe-PMa  
o Município de abaetetuba/Pa, Pará, por meio da Prefeitura Municipal 
torna público que no dia 11/04/2022, às 08h, no endereço eletrônico www.
portaldecompraspúblicas.com.br, realizará licitação na modalidade Pregão, 
na forma eletrônica, do tipo Menor Preço por lote/Grupo, no modo de dis-
puta aberto e fechado, para contratação de Empresa Especializada Para a 
Prestação de Serviços de limpeza Pública, coleta, Transporte e destinação 
final de resíduos Sólidos, na Zona Urbana e rural do Município de abae-
tetuba/Pa. a licitação será regida pela lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993. os interessados poderão obter o texto integral do Edital 
e todas as informações sobre a licitação através do acesso à página do 
Tribunal de contas do Município/Pa, www.portaldecompraspúblicas.com.br 
ou na sala da comissão Permanente de licitação - cPl junto à Prefeitura 
Municipal de abaetetuba, situada à rua Siqueira Mendes, nº 1359, centro, 
cEP: 68440-000, no horário de 8h às 14h, em dias de efetivo expediente. 
Francineti Maria rodrigues carvalho - Prefeita Municipal

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2022-Pe-PMa 

objeto: contratação de empresa especializada na execução de serviços 
de iMPrESSÃo, MoNTaGEM e diSTriBUiÇÃo dos carnês de cobrança do 
imposto Predial e Territorial Urbano - iPTU do exercício 2022 em cada uni-
dade imobiliária do Município de abaetetuba e no distrito da Vila de Beja. 
Satisfazendo a lei e ao mérito, a Prefeita Municipal de abaetetuba, senhora 
francineti Maria rodrigues carvalho, resolve: tornar público a HoMolo-
GaÇÃo do Pregão Eletrônico nº 015/2022-PE-PMa supracitado à adjudica-
tária: Gráfica Impressus Eireli, CNPJ 13.913.414/0001-53, vencedora do 
item: 01 (r$ 1,38). Francineti Maria rodrigues carvalho - Prefeita 
Municipal.

eXtratos de coNtratos 
coNtrato Nº 2022/097 

oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 015/2022 
objeto: contratação de empresa especializada na execução de serviços de 
impressão, Montagem e distribuição dos carnês de cobrança do imposto 
Predial e Territorial Urbano - iPTU do exercício 2022 em cada unidade 
imobiliária do Município de abaetetuba e no distrito da Vila de Beja. con-
tratada: Gráfica Impressus Eireli, CNPJ 13.913.414/0001-53. Valor Global: 
r$ 41.400,00. Vigência: 28/03/2022 à 31/12/2022. Francineti Maria ro-
drigues carvalho - Prefeita Municipal.

Processo adMiNistratiVo Nº 119/2021-PMa
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2022-Pe-PMa 

objeto: contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço 
Gráficos (Reprodução, Impressão, Encadernação E Plastificação), Destina-
dos a atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de abaetetuba-Pa, 
Secretarias Municipais (SEMad, SEMoB, SEMaGri E SEMEia) e demais 
Diretorias (Sefin, Gabinete, Projur e Controle Interno), Pelo Período de 12 
(doze) Meses.  contratante: Prefeitura Municipal de abaetetuba/Pa, com 
interveniência das Secretarias Municipais: de administração - SEMad, Se-
cretaria Municipal de obras e Viação Pública - SEMoB, Secretaria Municipal 
de agricultura, abastecimento, Pecuária e Pesca - SEMaGri.  contratada: 
Vilhena e ferreira ltda - Epp, cnpj 40.224.907/0001-59. contrato adm. nº 
2022/095-PE-PMa, Valor Global de r$ 2.088.369,30. Vigência: 25/03/2022 
a 31/12/2022. Francineti Maria rodrigues carvalho - Prefeita.

eXtratos de reGistros de PreÇos
reGistro de PreÇos Nº 011/2022 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 39-2021/cPL-PMa 
objeto: registro de preços para contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de locação com montagem e desmontagem de 
palco, arquibancadas, camarotes, disciplinadores, sonorização, iluminação, 
banheiros químicos, tendas, motor gerador, telão show pirotécnico, mesas, 
cadeiras e serviços de transmissão web (streaming), a serem utilizados em 
festividades tradicionais do Município de abaetetuba e em todos os segui-
mentos da administração Municipal, para atender as demandas da Prefei-
tura Municipal de abaetetuba e os fundos Municipais de Educação, Saúde 
e assistência Social do Município de abaetetuba/Pa. detentora da ata de 
registro de preços, a empresa: G M feitosa Eireli, cNPJ: 41.245.509/0001-
81- itens 1 - 4 - 8 - 9 - 10 - 43 - 76- 77 - 78 - 81- 111 - 116 - 117 - 118 
- 119 - 120 -121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 128-129, Valor Global: 
r$1.236.885,00 (um milhão, duzentos e trinta e seis mil, oitocentos e oi-
tenta e cinco reais) - Vigência: 17/03/22 à 17/03/23.

reGistro de PreÇos Nº 012/2022 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 39-2021/cPL-PMa 

objeto: registro de preços para contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de locação com montagem e desmontagem de 
palco, arquibancadas, camarotes, disciplinadores, sonorização, iluminação, 

banheiros químicos, tendas, motor gerador, telão show pirotécnico, mesas, 
cadeiras e serviços de transmissão web (streaming), a serem utilizados 
em festividades tradicionais do Município de abaetetuba e em todos os 
seguimentos da administração Municipal, para atender as demandas da 
Prefeitura Municipal de abaetetuba e os fundos Municipais de Educação, 
Saúde e assistência Social do Município de abaetetuba/Pa. detentora da 
ata de registro de preços, a empresa: M. S. Servicos de Producoes de 
Eventos culturais ltda, cNPJ: 07.074.000/0001-85 - itens 2 - 5 - 12 - 14 
- 15 - 20 - 22 - 23 - 39 -40 - 41 - 42 - 44 - 45- 46 - 47 - 48 -49 - 50 - 
51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 -57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 65 - 66-67 - 68 
- 69 - 70 - 71 - 72 - 75 - 89 -90 - 91 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 -101 
- 102 -103 - 104 - 105 - 106 - 107- 108 - 109 - 110 - 135, Valor Global: 
r$5.748.000,00 (cinco milhões, setecentos e quarenta e oito mil reais). 
Vigência: 17/03/22 à 17/03/23.

reGistro de PreÇos Nº 013/2022. 
Pregão eletrônico srP Nº 39-2021/cPL-PMa. 

objeto: registro de preços para contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de locação com montagem e desmontagem de 
palco, arquibancadas, camarotes, disciplinadores, sonorização, iluminação, 
banheiros químicos, tendas, motor gerador, telão show pirotécnico, mesas, 
cadeiras e serviços de transmissão web (streaming), a serem utilizados 
em festividades tradicionais do Município de abaetetuba e em todos os 
seguimentos da administração Municipal, para atender as demandas da 
Prefeitura Municipal de abaetetuba e os fundos Municipais de Educação, 
Saúde e assistência Social do Município de abaetetuba/Pa. detentora da 
ata de registro de preços, a empresa: c. a. Kawashima de oliveira Eireli, 
cNPJ: 12.632.639/0001-79 - itens 3 - 6 - 7 - 11 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 
-21 - 24 - 25 - 26 - 27- 28 - 29 - 30 -31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 
-63 - 73 - 74 - 79 - 80 - 82 - 83 - 84 -85 - 86 - 87 - 88 - 112 - 113 - 114 
-115 - 127 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134. - Total: r$3.088.334,90 (três 
milhões, oitenta e oito mil, trezentos e trinta e quatro reais e noventa 
centavos). Valor Global: r$ 10.073.219,90 (dez milhões, setenta e três 
mil, duzentos e dezenove reais e noventa centavos. Vigência: 17/03/22 à 
17/03/23. Francineti Maria rodrigues carvalho - Prefeita Municipal.

reGistro de PreÇos Nº 014/2022- Pe-PMa 
Processo adMiNistratiVo N° 119/2021-PMa 

o Município de abaetetuba/Pa, através da Prefeitura Municipal de aba-
etetuba/Pa, com interveniência da Secretaria Municipal de administração 
- SEMad, cNPJ 05.105.127/0001-99, resolve registrar os preços da ata de 
registro de Preços de Nº 0014/2022- PE-PMa, oriundo do PrEGÃo ElE-
TrÔNico SrP Nº 002/2022-PE-PMa, que possui por objeto o registro de 
Preços Para contratação de Empresa Especializada Na Prestação de Serviço 
Gráficos (Reprodução, Impressão, Encadernação E Plastificação), Destina-
dos a atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de abaetetuba-Pa, 
Secretarias Municipais (SEMad, SEMoB, SEMaGri E SEMEia) e demais 
diretorias (SEfiN, Gabinete, Projur e controle interno), Pelo Período de 
12 (doze) Meses; cujo fornecedor registrado na arP é:  Vilhena e ferreira 
ltda - Epp, cNPJ 40.224.907/0001-59, vencedor dos itens: 01 (r$ 99,00), 
02 (r$ 425,00), 03 (r$ 425,50), 04 (r$ 425, 50), 05 (r$ 425,50), 06 (r$ 
420,00), 07 (r$ 31,00), 08 (r$ 36,83), 09 (r$ 2,50), 10 (r$ 0,53), 11 
(r$ 3,70), 12 (r$ 29,32), 13 (r$ 8,65), 14 (r$ 35,65), 15 (r$ 5,56), 16 
(r$ 4,75), 17 (r$ 29,99), 18 (r$ 3,54), 19 (r$ 45,90), 20 (r$ 32,65), 21 
(r$ 26,99), 22 (r$ 3,33), 23 (r$ 2,25), 24 (r$ 819,50), 25 (r$ 145,50), 
26 (r$ 1,64), 27 (r$ 5,25),28 (r$ 3,40), 29 (r$ 99,99), 30 (r$ 74,50), 
31 (r$ 67,99), 32 (r$ 2,99), 33 (r$ 8,35), 34 (r$ 6,37), 35 (r$ 8,34), 36 
(r$ 99,00), 37 (r$ 65,65), 38 (r$ 868,50), 39 (r$ 3,65), 40 (r$ 550,35), 
41 (r$ 52,80), 42 (r$ 20,26), 43 (r$ 13,00), 44 (r$ 7,30), 45 (r$ 3,75) 
e 46 (r$ 44,90). Valor Global registrado é de r$ 5.756.843,80.  Vigência: 
25/03/2022 a 25/03/2023. a íntegra da arP estará disponível na sede da 
Prefeitura Municipal de abaetetuba/Pa e na página do Tribunal de contas 
dos Municípios - TcM.  Francineti Maria rodrigues carvalho - Prefeita.
esta publicação deixou de circular na edição do dia 30/03/2022, 
por problemas técnicos.

Protocolo: 778919

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
aVisos de LicitaÇÃo 

cHaMada PÚBLica Nº 7/2022-001 
o Município de aurora do Pará através da presidente da c.P.l. Torna 
público a abertura de processo administrativo cujo o objeto da presente 
chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios para elaboração 
de Kit’s, da agricultura familiar e do Empreendedor familiar rural, para o 
atendimento ao Programa Nacional de alimentação Escolar - PNaE, no mu-
nicípio de aurora do Pará. a abertura será no dia20/04/2022 às 09:00hs, 
na sala de reunião da comissão Permanente de licitação - cPl, situada 
na rua raimunda Mendes de Queiroz no 306 bairro: Vila Nova cidade: 
aurora do Pará, no portal da transparência https://auroradopara.pa.gov.
br e poderá ser solicitado pelo email: licitacaoaurorapara@gmail.com, e no 
departamento de licitação situado no prédio da prefeitura municipal desta 
municipalidade de segunda a sexta de 08:00hs a 12:00hs. Vilani cristina 
santos Preste - Presidente da cPL.
esta publicação deixou de circular na edição do dia 30/03/2022, 
por problemas técnicos.

Protocolo: 778920
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BENEVIDES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BeNeVides
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico N.º 018/2022
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de mate-
rial elétrico para iluminação pública, visando atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Benevides, por intermédio da Secretaria Municipal 
de obras, Viação e infraestrutura (SEMoVi) - iTENS dESclaSSificadoS 
do ProcESSo - PE N.º 001/2022. data de abertura: 14/04/2022. Hora: 
10h00 (horário local). local: www.portaldecompraspublicas.com.br. o edi-
tal, na íntegra, encontrar-se-á à disposição para consulta e download nos 
sites www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br e www.
benevides.pa.gov.br. ordenadora de despesa: Luziane de Lima solon 
oliveira - Prefeita Municipal de Benevides/Pa.

Protocolo: 778921

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

aViso de LicitaÇÃo PreGÃo 
eeLtroNico Nº 011/2022-Pe

oBJeto: Seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente 
para aquisição de equipamentos para o município de Brasil Novo prove-
niente do Convenio Nº 14/2021 - SEDAP, conforme especificações contidas 
no Termo de referência. abertura: 13/04/2022, às 09:00horas. local da 
SESSÃo PÚBlica: (www.licitanet.com.br).  o Edital e seus anexos estarão 
disponíveis para download na plataforma www.licitanet.com.br, nos portais 
www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações consultas) e Portal Transparência 
do Município de Brasil Novo (https://brasilnovo.pa.gov.br). informações e 
retiradas no Setor de licitações localizado no Prédio da Prefeitura Munici-
pal Brasil Novo, na av. castelo Branco, 821, centro-Brasil Novo-Pará

LUciaNo roLiM dos saNtos
Pregoeiro.

Protocolo: 778922

eXtrato de aPostiLaMeNto
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo
FUNdo MUNiciPaL de assitÊNcia sociaL

terMo de aPostiLaMeNto, Nº 001/2021, para fins de incluir o Do-
tação 08 244 0137 2.087(Manutenção dos centros Sociais) para o empe-
nho das despesas relativas ao contrato n° 084/2022, PE 039/2021, com 
fundamento no art. 65, §8 da lei 8.666/93, tendo.
coNTraTaNTE - /fundo Municipal de assistência Social, coNTraTado: d 
dE MENEZEZ caldEira lTda, cNPJ: 40.189.551/0001-60, oBJETo: for-
necimento de carne Bovina e frango, ordenadora de despesas: Walcléia 
rodrigues de Lima -ass secretária Municipal de assistência social.

Walcléia rodrigues de Lima
Protocolo: 778924

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

aViso de LicitaÇÃo - 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 003/2022 FMs

oBJeto: sisteMa de reGistro de PreÇos, para futura e eventual 
contratação de empresas para fornecimento de camisas de campanha, 
Uniformes e congêneres, para manutenção das atividades do fundo Muni-
cipal de Saúde. abertura: 14/04/2022, às 09:00horas. local da SESSÃo 
PÚBlica: (www.licitanet.com.br). o Edital e seus anexos estarão disponí-
veis para download na plataforma www.licitanet.com.br, nos portais www.
tcm.pa.gov.br (mural de licitações consultas) e Portal Transparência do Muni-
cípio de Brasil Novo (https://brasilnovo.pa.gov.br). informações e retiradas 
no Setor de licitações localizado no Prédio da Secretaria Municipal de Saúde 
de Brasil Novo, na Travessa 28 de abril, 1175, centro-Brasil Novo-Pará.

elysson Leonarde Kloss
Secretário Municipal de Saúde

Protocolo: 778926

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes/Pa
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2022 - srP 
tipo menor preço unitário. registro de Preços Para futura e Eventual 
contratação de empresa para o fornecimento de Materiais Elétricos Para a 

iluminação Pública do Municipio de Breves/Pa. abertura: 13/04/2022, às 
09:00hs. o edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Mural de lici-
tações/TcM/Pa, www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo site (www.
breves.pa.gov.br). edenilson sales Ferreira tavares - Pregoeiro.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 011/2022 
tipo menor preço unitário. contratação de Empresa Especializada Para 
o forncecimento de Equipamentos audiovisuais Para a TV. do Município 
de Breves/Pa. abertura: 13/04/2022, às 10:00hs. o edital e seus ane-
xos encontram-se disponíveis no Mural de licitações/TcM/Pa, www.por-
taldecompraspublicas.com.br ou pelo site (www.breves.pa.gov.br). theyd 
chrystian correa ribeiro - Pregoeiro.

Protocolo: 778930

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de disPeNsa de LicitaÇÃo 

disPeNsa Nº 011/2022 - seMed 
a secretaria Municipal de educação cNPJ nº 06.079.649/0001-26/
Fundo Municipal de educaçao - FMe - cNPJ sob nº. 18.782.198/0001-
78/fundo Mun desenv Ens fund. Val Magist fundeb cameta - cNPJ sob 
nº. 31.480.157/0001-95, com base no art. 75, inciso ii da lei federal 
14.133/2021, aUToriZa E raTifica a diSPENSa de licitação cujo objeto: 
contratação de Empresa Para a Prestação de Serviços em cobertura e 
Estrutura Para Evento com decoração, livestream, Propaganda em Mídia 
digital, Tv. indoor e Painel de led em Vias Públicas e Por Meio de Som au-
tomotivo em carro-Som e Moto-Som Para cobertura da Viii conferência 
Municipal de Educação, Para atender as Necessidades da Secretaria Munici-
pal de Educação, em favor de ronaldo dos Santos Monteles 01298539250- 
CNPJ Nº 42.175.575/0001-95, Valor Total: R$ 46.192,00. Data da Ratifica-
ção: 18/03/2022. enio de carvalho, ordenador de despesas.

eXtrato de reGistro de PreÇos
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 003/2022-PMc 

reconheço a ata de registro de Preços. Pregão eletrônico srP. 
objeto: registro de Preços Para futura d Eventual contratação de Em-
presa Especializada em fornecimento de Mobiliário Escolar e Mobiliário de 
Escritório para atender os alunos Matriculados Nas Escolas da rede de En-
sino e os Setores administrativos da Secretaria Municipal de Educação de 
cametá/Pa.Vencedores: arP nº 1.003/2022-PMc/SEMEd - açaí atacarejo 
comercio Varejista de Mercadorias Eireli, cNPJ nº 39.524.120/0001-23. 
itens: 7, 9, 10. Valor: r$ 278.610,00. arP nº 2.003/2022-PMc/SEMEd - 
aguia industria e comercio de Moveis Eireli, cNPJ nº 04.515.180/0001-03. 
itens: 1, 6. Valor: r$ 2.732.000,00. arP Nº 3.003/2022-PMc/SEMEd - 
aracua comercio de Moveis Eireli, cNPJ nº 19.271.852/0001-41. itens: 2. 
Valor: r$ 410.000,00. arP nº 4.003/2022-PMc/SEMEd - Norte Enterprise 
E Empreendimentos ltda, cNPJ nº 44.352.691/0001-68. itens: 5.Valor:r$ 
330.000,00. arP nº 5.003/2022-PMc/SEMEd - Pjota comercio e Serviços 
ltda, cNPJ nº 39.815.239/0001-55. itens: 8. Valor: r$ 113.500,00. arP 
nº 6.003/2022-PMc/SEMEd - rocha North Engenharia industria e comer-
cio de Moveis Eireli, cNPJ nº 08.408.448/0001-50. itens: 3, 4. Valor: r$ 
1.929.000,00. Vigência: 22/03/2022 a 22/03/2023. ordenador: Victor 
correa cassiano, Prefeito Municipal de cametá.

eXtratos de coNtratos 
disPeNsa Nº 011/2022 - seMed 

objeto: contratação de Empresa Para a Prestação de Serviços em cobertura 
e Estrutura Para Evento com decoração, livestream, Propaganda em Mídia 
digital, Tv. indoor e Painel de led em Vias Públicas e por meio de Som auto-
motivo em carro-Som e Moto-Som Para cobertura da Viii conferência Muni-
cipal de Educação, Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação. contrato nº 01. dl011/2022 - SEMEd. contratante: Secretaria Mu-
nicipal de Educação cNPJ Nº 06.079.649/0001-26/fundo Municipal de Educa-
çao - fME - cNPJ sob nº. 18.782.198/0001-78/fundo Mun desenv Ens fund. 
Val Magist fundeb cameta - cNPJ sob nº. 31.480.157/0001-95. contratado: 
ronaldo dos Santos Monteles 01298539250 - cNPJ nº 42.175.575/0001-95. 
Vigência: 18/03/2022 à 17/03/2023. ordenador: enio de carvalho, se-
cretário Municipal de educação.

cHaMada PÚBLica Nº 02/2021-PMc/seMed 
objeto: aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura familiar e em-
preendedor familiar rural, destinados ao atendimento do Programa nacio-
nal de alimentação Escolar (Pnae).fundamento legal:lei Nº 11.947/2009, 
lei nº 11.326/2006, resolução/cd/fNdE nº 25/2012, resolução/cd/fNdE 
nº 26/2013, resolução/cd/fNdE Nº 38/2009, resolução/cd/fNdE Nº 04 
de02/04/2015. coNTraTo Nº 01.cP.02/2021 - PMc/SEMEd. contratante: 
Prefeitura Municipal de cametá/ Secretaria Municipal de Educação/fundo 
Municipal de Educação, cNPJ nº 18.782.198/0001-78. fundo Mun. de de-
senv. Ens.fund. Val. Magist. fundeb cametá, cNPJ nº 31.480.157/0001-95. 
contratada: cooperativa regional do Baixo Tocantins - coorbato, cNPJ nº 
30.445.153/0001-03. Valor Global r$ 625.761,38. Vigência: 21/03/2022 
a 21/03/2023. ordenador: Enio de carvalho, Secretário Municipal de Edu-
cação. coNTraTo Nº 2.02/2021 - PMc/SEMEd. contratante: Prefeitura 
Municipal de cametá/ Secretaria Municipal de Educação/fundo Municipal 
de Educação, cNPJ nº 18.782.198/0001-78. fundo Mun. de desenv. Ens.



diário oficial Nº 34.915   95Quinta-feira, 31 DE MARÇO DE 2022

fund. Val. Magist. fundeb cametá, cNPJ nº 31.480.157/0001-95. contra-
tada: cooperativa agroextrativista resistência de cametá - carT, cNPJ nº 
00.760.735/0001-13, Valor Global r$ 1.597.869,01. Vigência: 21/03/2022 
a 21/03/2023. ordenador: Enio de carvalho, Secretário Municipal de Edu-
cação. coNTraTo Nº 3.02/2021 - PMc/SEMEd. contratante: Prefeitura 
Municipal de cametá/ Secretaria Municipal de Educação/fundo Municipal 
de Educação, cNPJ nº 18.782.198/0001-78. fundo Mun. de desenv. Ens.
fund. Val. Magist. fundeb cametá, cNPJ nº 31.480.157/0001-95. contra-
tada: cooperativa dos Produtores rurais do Baixo Tocantins - cooPrU-
BaT, cNPJ nº 19.879.227/0001-87, Valor Global r$ 723.513,21. Vigência: 
21/03/2022 a 21/03/2023. ordenador: Enio de carvalho, Secretário Muni-
cipal de Educação. coNTraTo Nº 4.002/2021 - PMc/SEMEd. contratante: 
Prefeitura Municipal de cametá/ Secretaria Municipal de Educação/fundo 
Municipal de Educação, cNPJ nº 18.782.198/0001-78. fundo Mun. de de-
senv. Ens.fund. Val. Magist. fundeb cametá, cNPJ nº 31.480.157/0001-
95. contratada: cooperativa de agricultores e aquicultores de Torres do 
cupijó, cNPJ nº 22.035.103/0001-20, Valor Global r$ 499.837,69. Vigên-
cia: 21/03/2022 a 21/03/2023. ordenador: enio de carvalho, secre-
tário de educação.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 006/2021-PMc 
objeto: registro de preço para futura e eventual aquisição de água 
mineral para atender toda a rede pública municipal de cametá. funda-
mento legal: lei federal nº 8.666/93. coNTraTo Nº 10.006/2021-PMc. 
contratante: Prefeitura Municipal de cametá cNPJ nº 05.105.283/0001-
50. contratada: fenix comércio atacadista de Produtos Em Geral ltda - 
Epp, cNPJ nº 83.589.564/0001-39, Valor Total r$ 15.120,00. Vigência: 
25/03/2022 a 24/03/2023. ordenador: Victor correa cassiano, Prefeito 
Municipal de cametá. coNTraTo Nº 11.006/2021- PMc/SEMEd. contra-
tante: Prefeitura Municipal de cametá/ Secretaria Municipal de Educação. 
cNPJ nº 18.782.198/0001-78. contratada: fenix comércio atacadista de 
Produtos Em Geral ltda - Epp, cNPJ nº 83.589.564/0001-39, Valor Global 
r$ 51.660,00. Vigência: 25/03/2022 a 24/03/2023. ordenador: Enio de 
carvalho, Secretário Municipal de Educação. coNTraTo Nº 12.006/2021- 
PMc/SMS. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/ Secretaria Muni-
cipal de Saúde. cNPJ nº 11.311.333/0001-58. contratada: fenix comércio 
atacadista de Produtos em Geral ltda - Epp, cNPJ nº 83.589.564/0001-39, 
Valor Total r$ 25.200,00. Vigência: 25/03/2022 a 24/03/2023. ordena-
dor: Klenard attílio ranieri, Secretário Municipal de Saúde. coNTraTo Nº 
13.006/2021- PMc/SEMaS. contratante: Prefeitura Municipal de came-
tá/ Secretaria Municipal de assistência Social cNPJ nº 18.782.228/0001-
46. contratada: fenix comércio atacadista de Produtos Em Geral ltda - 
Epp, cNPJ nº 83.589.564/0001-39, Valor Total r$ 11.340,00. Vigência: 
25/03/2022 a 24/03/2023. ordenadora: elane Pinto cassiano, secre-
tária Municipal de assistência social.

Protocolo: 778936

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
eXtratos de coNtratos 

PreGÃo eLetrÔNico srP nº 043/2021-PMc 
objeto: registro de Preço Para futura E Eventual contratação de Empresa 
Especializada Para Aquisição De Câmaras Frigoríficas E Caixas Térmicas, para 
atender a Secretaria Municipal de Saúde. fundamento legal: lei federal nº 
8.666/93. coNTraTo Nº 1.43/2021-PMc. contratante: Prefeitura Municipal 
de cametá/ Secretaria Municipal de Saúde. cNPJ nº 11.311.333/0001-58. 
contratada: P P f com. E Serv. Eireli, cNPJ nº 07.606.575/0001-00, Valor 
Total r$ 521.529,00. Vigência: 24/03/2022 a 24/03/2023. ordenador: Kle-
nard attílio ranieri, secretário Municipal de saúde.

disPeNsa Nº 015/2022 - PMc
objeto: locação de imóvel Para o funcionamento do departamento de co-
municação do Município de cametá, Para atender as Necessidades da ad-
ministração Pública Municipal. coNTraTo Nº 01.dl.015/2022. contratante: 
Prefeitura Municipal de cametá, cNPJ Nº 05.105.283/0001-50. contratado: 
Zélia cursino redig - cPf nº 039.725.932-87, Valor Mensal: r$ 1.600,00 e 
Valor anual: r$ 19.200,00. Vigência: 18/03/2022 à 17/03/2023. ordena-
dor: Victor correa cassiano, Prefeito Municipal de cametá.

aViso de disPeNsa de LicitaÇÃo
disPeNsa Nº 015/2022 - PMc 

a Prefeitura Municipal de cametá, cNPJ Nº05.105.283/0001-50, com 
base no art. 24, inciso X da lei federal 8.666/93, aUToriZa E raTifica 
a diSPENSa de licitação cujo objeto: locação de imóvel para o funciona-
mento do departamento de comunicação do Município de cametá, Para 
atender as Necessidades da administração Pública Municipal, em favor de 
Zélia cursinoredig - cPf nº 039.725.932-87, Valor Mensal: r$ 1.600,00 e 
Valor anual: R$ 19.200,00. Data da Ratificação: 18/03/2022. Victor cor-
rea cassiano, ordenador de despesas.

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 003/2022-PMc 

HoMoLoGo a licitação na modalidade PreGÃo eLetrÔNico srP 
Nº 003/2022-PMc que tem por objeto: registro de Preços Para futu-
ra E Eventual contratação de Empresa Especializada Em fornecimento 
de Mobiliário Escolar E Mobiliário de Escritório Para atender os alunos 
Matriculados Nas Escolas da rede de Ensino E os Setores administrati-
vos da Secretaria Municipal de Educação de cametá/Pa,e com base no 
relatório da comissão Permanente de licitação e Parecer da assessoria 
Jurídica do município adJUdico/HoMoloGo seu objeto a açaí atacarejo 
comercio Varejista de Mercadorias Eireli, cNPJ nº 39.524.120/0001-23, 
Valor r$ 278.610,00; aguia industria E comercio de Moveis Eireli, cNPJ nº 
04.515.180/0001-03, Valor r$ 2.732.000,00; aracua comercio de Moveis 
Eireli, cNPJ nº 19.271.852/0001-41, Valor r$ 410.000,00; Norte Enter-

prise E Empreendimentos ltda, cNPJ nº 44.352.691/0001-68, Valor r$ 
330.000,00; Pjota comercio E Serviços ltda, cNPJ nº 39.815.239/0001-
55, Valor r$ 113.500,00; rocha North Engenharia industria E comercio de 
Moveis Eireli, cNPJ nº 08.408.448/0001-50, Valor r$ 1.929.000,00;para 
que produza os efeitos legais aos termos do art. 43, inciso Vi da lei federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. data da Homologação: 21/03/2022. 
ordenador: Victor correa cassiano, Prefeito Municipal de cametá.
esta publicação deixou de circular na edição do dia 30/03/2022, 
por problemas técnicos.

Protocolo: 778934

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aViso de ratiFicaÇÃo 

disPeNsa Nº 004-2022. disPeNsa. Nº 7/2022-004 
objeto: locação de imóvel destinado ao funcionamento da Ufra - Univer-
sidade federal rural da amazônia atendendo as necessidades da Secreta-
ria Municipal de Educação. fundamento legal: art. 24, inciso X da lei nº. 
8.666/93. Vigência: 12 (doze) meses. Valor Global: R$ 72.000,00. Ratifi-
cação em: 19/01/2022. francisco ferreira freitas Neto, Prefeito Municipal.
Esta publicação deixou de circular na edição do dia 30/03/2022, por pro-
blemas técnicos.

Protocolo: 778938

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtrato de coNtrato 

disPeNsa Nº 7/004-2022. contrato nº 2001002-2022. dispensa 
nº 7/2022-004. contratante: Município de capanema/Prefeitura Muni-
cipal. contratado: José rafael costa de Magalhães, cPf nº 058.810.802-
20. objeto: locação de um imóvel urbano, situado a rua João Pessoa nº 
121 (2323), Bairro centro, capanema/Pa, cEP 68700-070, edificado, com 
pavimento térreo, possuindo banheiros privativos, com acesso a carga e 
descarga, fácil acesso por meio de pedestres ou veículos de médio e gran-
de porte, possuindo perfeitas instalações elétricas, onde o contratante/
Locatário utilizará o imóvel para fim não residencial e destina-se exclu-
sivamente ao funcionamento da unidade da Unidade rural da amazônia 
- Ufra, do município de capanema/Pa.fundamento legal: art. 24, inciso 
X, da lei federal nº 8.666/93. Vigência: 12 (doze) meses. Valor Global: 
r$72.000,00. data de assinatura: 20/01/2022.

Protocolo: 778939

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo Pa
aViso de reVoGaÇÃo 

o Município de capitão Poço, estado do Pará, torna público e para co-
nhecimento das licitantes e de quem mais interessar possa que o PrEGÃo 
ElETrÔNico Nº 002/2022, com abertura ocorrida no dia 08/02/2022 às 
14:00 horas, que tem por objeto a contratação de Empresa Para Prestação 
de Serviços de Transporte Escolar no Município de capitão Poço, conforme 
Descrições e Especificações Apresentadas No Anexo I (Termo de Referên-
cia), por Sistema de registro de Preços, de conformidade com a solicitação 
da Secretaria Municipal de Educação, foi revogada por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, con-
forme decisão circunstanciada inserida no competente processo licitatório.

aViso de LicitaÇÃo 
o Município de capitão Poço/Pa, através da Prefeitura Municipal, por 
intermédio do Setor de licitações, torna público que, fará realizar licitação 
na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, Nº 005/2022-PE-SrP, tipo Menor 
Preço Por item, objeto: contratação de Empresa Para Prestação de Ser-
viços de Transporte Escolar no Município de capitão Poço, conforme des-
crições e Especificações Apresentadas no Anexo I (Termo de Referência), 
por Sistema de registro de Preços. data e horário do início da disputa: 
10:00 horas do dia 11/04/2022. de acordo com o que determina a legis-
lação vigente, a realizar-se no Portal de compras Públicas https://www.
portaldecompraspublicas.com.br. o procedimento licitatório obedecerá ao 
disposto na lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 
10.024, dE 20 de setembro de 2019, lei nº 8.666/93 e demais legislação 
e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas. o Edital e seus 
anexos encontram-se à disposição dos interessados no Portal de compras 
Púbicas https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Prefeitura 
na Url https://www.capitaopoco.pa.gov.br/ e no Mural das licitações do 
TcM/Pa, https://www.tcm.pa.gov.br a partir da publicação deste aviso. in-
formações complementares poderão serem solicitadas pelo e-mail: cpl@
capitaopoco.pa.gov.br. Marcio rayelle de souza da silva - Pregoeiro.
esta publicação deixou de circular na edição do dia 30/03/2022, 
por problemas técnicos.

Protocolo: 778940
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aVisos de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos N° 008/2022/PMc 
a Prefeitura Municipal de castanhal, através da Secretaria Municipal 
de Suprimento e licitação - comissão Permanente de licitação/cPl, nome-
ada pela Portaria n° 1.386/21 de 07/05/2021, com sede à av. Barão do rio 
Branco, n° 2232, Bairro: centro, neste Município de castanhal/Pará, torna 
público a abertura e julgamento da licitação na modalidade tomada de 
preços sob o critério de julgamento “menor preço global” para contratação 
de empresa especializada na construção da creche Santa rita de cassia, 
neste Município de castanhal/Pará.  Participantes: firmas cadastradas ou 
que comprovem qualificação para tal até três dias antes do recebimento 
e abertura das propostas. data do recebimento e abertura dos documen-
tos de habilitação e propostas: 19/04/2022, às 09:00 horas no auditó-
rio da Secretaria Municipal de indústria e comércio/SEMicS localizado na 
av. altamira, n.° 850, Bairro: Nova olinda, neste Município de castanhal/
Pará.  Edital: Poderá ser obtido no prédio da PMc, Secretaria Municipal de 
Suprimento e licitação, localizado na av. Barão do rio Branco, n.° 2232, 
Bairro: centro, neste Município de castanhal/Pará, através do e-mail:  li-
citacao.supri@castanhal.pa.gov.br  ou através do site: http://castanhal.
cr2transparencia.com.br/categoria/licitacoes/. sílvio roberto Monteiro 
dos santos - Presidente da cPL.

a Prefeitura Municipal de castanhal, por intermédio da Secretaria Mu-
nicipal de Suprimento e licitação torna público a abertura do Processo lici-
tatório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico SrP 
nº 031/2022/PMc, cujo objeto é a contratação de Empresa Especializada 
para o fornecimento Emulsão asfáltica catiônica Tipo concreto Betuminoso 
Usinado à Quente/cbuq, destinado a atender as Necessidades de Pavimen-
tação asfáltica e Manutenção de Vias com Serviços de Tapa Buraco, Neste 
Município de castanhal/Pará, por um Período de 12 (doze) Meses, a sessão 
pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das Propostas 
de Preços e início da etapa de lances no dia 11/04/2022às 09:00 horas. o 
Edital estará disponível nos sites: https://castanhal.cr2transparencia.com.
br/categoria/licitacoes/e www.comprasnet.gov.br e e-mail pregaoeletroni-
co@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. célia do socorro 
da silva andrade - Pregoeira da Prefeitura Municipal de castanhal.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 032/2022/FMs
objeto: contratação de empresa especializada para aquisição de material 
de lavanderia hospitalar para atender as demandas do hospital municipal 
de castanhal/Pa. a sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a 
divulgação das propostas de preços e etapa de lances no dia 11/04/2022, 
às 09:00 horas. o edital estará disponível nos sites: https://castanhal.cr-
2transparencia.com.br/categoria/licitacoes/; www.comprasnet.gov.br e no 
e-mail: pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publica-
ção. cleonice da costa trindade - Pregoeira/FMs.
esta publicação deixou de circular na edição do dia 30/03/2022, 
por problemas técnicos.

Protocolo: 778943

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aVisos de LicitaÇÃo. 

a Prefeitura Municipal de castanhal, por intermédio da Secretaria Mu-
nicipal de Suprimento e licitação torna público a abertura do Processo 
licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico 
SrP nº 033/2022/PMc, cujo objeto é a contratação de Empresa Espe-
cializada Para Prestação de Serviço de colocação e instalação de Postes 
Tipo “drone” e “Globo”, com fornecimento de luminárias Públicas em led, 
destinado a atender as necessidades de iluminação deste Município de 
castanhal/Pará, Por Um Período de 12 (doze) Meses, a sessão pública de 
Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das Propostas de Preços e 
início da etapa de lances no dia 12/04/2022às 09:00 horas. o Edital estará 
disponível nos sites: https://castanhal.cr2transparencia.com.br/categoria/
licitacoes/e www.comprasnet.gov.br e e-mail pregaoeletronico@castanhal.
pa.gov.br, a partir da data da publicação. célia do socorro da silva an-
drade - Pregoeira da Prefeitura Municipal de castanhal.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 034/2022/FMs. 
objeto: contratação de empresa especializada para aquisição de balan-
ças digitais infantis, régua pediátrica antropométrica e de frigobar para 
a triagem neonatal “teste do pezinho”, para atender as necessidades da 
secretaria municipal de saúde de Castanhal/PA, especificadamente para 
o departamento da criança. a sessão pública de Pregão Eletrônico terá 
início com a divulgação das propostas de preços e etapa de lances no dia 
13/04/2022, às 09:00 horas. o edital estará disponível nos sites: https://
castanhal.cr2transparencia.com.br/categoria/licitacoes/; www.compras-
net.gov.br e no e-mail: pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da 
data da publicação. cleonice da costa trindade - Pregoeira/FMs.

Protocolo: 778944

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE COLARES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coLares
aViso de adiaMeNto 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 002/2022 - UasG: 980451 
objeto: registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa 
para o serviço de recarga de oxigênio medicinal para atender as necessida-
des da secretaria municipal de saúde de colares/pa, no Município de cola-
res.  Fica adiada para o dia 12 de abril de 2022, às 10:00 horas, tendo 
em vista que o arquivo (Edital) disponibilizado no dia  21 de março de 
2022, no site www.comprasgovernamentais.gov.br. tcM/Pa e PortaL 
da traNsParÊNcia Não apresentava valores estimado dos itens e data 
de entrega do objeto diferenciada, para que não haja duvida quanta a data 
da realização do certame a comissão em conformidade com a lei federal 
8.666/93 adia o certame para a data acima mencionada.

Protocolo: 778946

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coNceiÇÃo do araGUaia
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos

a) Espécie: Ata de Registro 001/2022 SEDIMU, firmada em 18/03/2022. 
b) Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de conceição do araguaia - Pa, 
representada neste ato pelo Sr. Prefeito Jair lopes Martins. c) contratadas: 
P c coMErcio MaTErial dE coNNSTrUÇÃo lTda, pessoa jurídica de di-
reito privado, inscrita no cNPJ Nº 09.141.885/0001-13. d) objeto: registro 
de preço para aquisição de material para implantação de 40 pontes em 
concreto armado totalizando 420m no Município de conceição do araguaia
-Pará, conforme convénio Nº 031/2021/SETraN, projeto básico e demais 
anexos, conforme termo de referência aNEXo i do edital. e) fundamento 
legal: lei federal nº 10.520/2002; decreto nº 7.892, de 23.01.2013, da lei 
complementar nº 123, de 14.12.2006, subsidiariamente, da lei federal nº 
8.666, de 21.06.1993. f) Vigência: ata de registro de preços 001/2022 SE-
MidU (18/03/2022 até 20/03/2023); g) funcional Programática: Programa: 
Programa: 05.0501.17.512.0501.1.035 Elemento de despesa: 4.4.90.51.00 
fontes: 1500 e 1701. h) Valor Total da ata SrP: r$ 3.802.086,57 (Três Mi-
lhões oitocentos e dois mil e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centa-
vos). i) Signatários: pela contratante, o Sr. Prefeito Jair lopes Martins e pelas 
contratadas: P c coMErcio MaTErial dE coNNSTrUÇÃo lTda, neste ato 
representado por seu procurador o clodomi alencar de oliveira.

eXtrato de coNtrato
a) Espécie: Contrato nº. 019/2022 SEMIDU, firmado em 18/03/2022, entre 
a Prefeitura Municipal de conceição do araguaia e a empresa P c coMEr-
cio MaTErial dE coNNSTrUÇÃo lTda, cNPJ nº 09.141.885/0001-13. b) 
objeto: registro de preço para aquisição de material para implantação de 
40 pontes em concreto armado totalizando 420m no Município de concei-
ção do araguaia-Pará, conforme convénio nº 031/2021/SETraN, projeto 
básico e demais anexos, conforme termo de referência aNEXo i do edital. 
c) fundamento legal: lei federal nº 10.520/2002; decreto nº 7.892, de 
23.01.2013, da lei complementar nº 123, de 14.12.2006, subsidiariamen-
te, da lei federal nº 8.666, de 21.06.1993. d) Vigência: a vigência será 
a partir da data de assinatura do contrato até 30/12/2022. e) funcional 
Programática: Programa: Programa: 05.0501.17.512.0501.1.035 Elemen-
to de despesa: 4.4.90.51.00 fontes: 1500 e 1701. f) Valor contratual: r$ 
3.802.086,57 (Três Milhões oitocentos e dois mil e oitenta e seis reais e 
cinquenta e sete centavos). Signatários: Pelo contratante o Sr. Prefeito Jair 
lopes Martins e pelo contratado o Sr. clodomi alencar de oliveira.

eXtrato de coNtrato
a) Espécie: Contrato nº. 020/2022 SEMIDU, firmado em 18/03/2022, en-
tre a Prefeitura Municipal de conceição do araguaia e a empresa caia-
QUE coMErcio dE coMBUSTiVEiS E TraNSPorTE EirEli, cNPJ nº 
33.433.979/0001-40. b) objeto: aquisição de óleo diesel-s10 para abaste-
cimento de equipamentos de terraplenagem para recuperação de estradas 
da zona rural no Município de conceição do araguaia-Pa, conforme convê-
nio nº 005/2021/ com a secretaria de estado de transporte/Setran, confor-
me termo de referência e projeto básico em anexo ao edital. c) fundamen-
to legal: lei federal nº 10.520/2002; decreto nº 7.892, de 23.01.2013, 
da lei complementar nº 123, de 14.12.2006, subsidiariamente, da lei 
federal nº 8.666, de 21.06.1993. d) Vigência: a vigência será a partir da 
data de assinatura do contrato até 30/12/2022. e) funcional Programática: 
Programa: Programa: Programa: Programa: 05.0501.17.512.0501.1.035 
Elemento de despesa: 4.4.90.51.00 fontes: 1500 e 1701. f) Valor contra-
tual: r$ 696.568,10 (Seiscentos noventa e seis mil quinhentos e sessenta 
e oito reais e dez centavos). Signatários: Pelo contratante o Sr. Prefeito 
Jair lopes Martins e pelo contratado o Sr. Keilon castro coelho.

eXtrato de coNtrato
a) Espécie: Contrato nº. 073/2022 FMS, firmado em 28/03/2022, en-
tre a Prefeitura Municipal de conceição do araguaia e a empresa ZUca-
TElli EMPrEENdiMENToS lTda, cNPJ nº 01.241.313/0001-02. b) obje-
to: aquisição de uma ambulância tipo a - VEicUlo fUrGÃo, adaP. P/ 
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aMB SiMPlES rEMoÇÃo, conforme convênio nº 02/2022- SESPa - Proc. 
n° 2021/734735 e termo de referência em anexo. c) fundamento le-
gal: lei federal nº 10.520/2002; decreto nº 7.892, de 23.01.2013, da 
lei complementar nº 123, de 14.12.2006, subsidiariamente, da lei fe-
deral nº 8.666, de 21.06.1993. d) Vigência: a Vigência do contrato terá 
sua vigência a partir da assinatura até o termino da vigência do termo 
de convenio. e) funcional Programática: Programa: aquisição de Ve-
ículos e ambulâncias 10.302.0210.1.067-4.4.90.52.00/ 4.4.90.52.52 
15001002/16210000/16310000/ 16320000 - fonte. f) Valor contratual: 
r$ 306.000,00 (Trezentos e seis mil). Signatários: Pelo contratante o Sr. 
Prefeito Jair lopes Martins e pelo contratado o Sr. reinaldo José Zucatelli. 
conceição do araguaia-Pa, 30 de Março de 2022. Heloisa Mendes sousa 
Francisco. Presidente da cPL

Protocolo: 779032

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURUÇÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo Nº. 004/2022-seMoUt/PMc
toMada de PreÇo N°. 001/2022-seMoUt/PMc

o Município de curuçá, através da Prefeitura Municipal de curuçá, com 
sede na Praça coronel Horácio n°. 70, Bairro centro, através da comissão 
Permanente de licitação, TorNaM PÚBlico que, conforme autorização do 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, fará a abertura da Tomada de 
Preço N°. 001/2022-SEMoUT/PMc conforme abaixo:
oBJETo: contratação de empresa para o serviço de execução de Terra-
plenagem e BSTc/BdTc em estradas vicinais das localidades de Mutucal e 
iririteua (ilha de fora), no município de curuçá, Estado do Pará, conforme 
convenio nº. 003/2022-SETraN.
criTÉrio dE JUlGaMENTo: Menor Preço Global.
rEGiME dE EXEcUÇÃo: Empreitada.
aBErTUra: 18 de abril de 2022.
Horário: 09horas 30minutos.
local: auditório da Prefeitura Municipal de curuçá, sito á Praça coronel 
Horácio, n°. 70.
diSPoNiBilidadE do EdiTal E SEUS aNEXoS: Site da Prefeitura http://
www.curuca.pa.gov.br, site do TcM http:// www.tcm.pa.gov.br (Geo 
obras) e presencialmente mediante apresentação de mídia (cd-r, dVd-r 
ou Pendrive) gravação gratuita, na sede da PMc (setor de licitações), sito 
à Praça cel. Horácio n°. 70, Bairro centro - curuçá/Pa, cEP 68.750-000, 
de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 8horas00minutos as 14horas00minutos.
informações: cplcuruca2013@yahoo.com.br
oBS; Será cobrada uma taxa de r$ 60, 00 (sessenta reais) conforme dis-
põe o artigo 32 inciso 5° da lei n°. 8.666/93, caso a empresa solicite o 
Edital na forma impressa.

curuçá/Pa, 30 de março de 2022.
rui Guilherme a. silva

comissão de licitação
Presidente

Protocolo: 778949

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo Nº. 005/2022-seMoUt/PMc
toMada de PreÇo N°. 002/2022-seMoUt/PMc

o Município de curuçá, através da Prefeitura Municipal de curuçá, com 
sede na Praça coronel Horácio n°. 70, Bairro centro, através da comissão 
Permanente de licitação, TorNaM PÚBlico que, conforme autorização do 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, fará a abertura da Tomada de 
Preço N°. 002/2022-SEMoUT/PMc conforme abaixo:
oBJETo: contratação de empresa para o serviço de execução de Terraplena-
gem e BSTc/BdTc em estrada vicinal da localidade de caratateua, no muni-
cípio de curuçá, Estado do Pará, conforme convenio nº. 022/2022-SETraN.
criTÉrio dE JUlGaMENTo: Menor Preço Global.
rEGiME dE EXEcUÇÃo: Empreitada.
aBErTUra: 19 de abril de 2022.
Horário: 09horas 30minutos.
local: auditório da Prefeitura Municipal de curuçá, sito á Praça coronel 
Horácio, n°. 70.
diSPoNiBilidadE do EdiTal E SEUS aNEXoS: Site da Prefeitura http://
www.curuca.pa.gov.br, site do TcM http:// www.tcm.pa.gov.br (Geo 
obras) e presencialmente mediante apresentação de mídia (cd-r, dVd-r 
ou Pendrive) gravação gratuita, na sede da PMc (setor de licitações), sito 
à Praça cel. Horácio n°. 70, Bairro centro - curuçá/Pa, cEP 68.750-000, 
de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 8horas00minutos as 14horas00minutos.
informações: cplcuruca2013@yahoo.com.br
oBS; Será cobrada uma taxa de r$ 60, 00 (sessenta reais) conforme dis-
põe o artigo 32 inciso 5° da lei n°. 8.666/93, caso a empresa solicite o 
Edital na forma impressa.

curuçá/Pa, 30 de março de 2022.
rui Guilherme a. silva

comissão de licitação
Presidente

Protocolo: 778951

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ELDORADO DO CARAJÁS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de eLdorado dos caraJas
aViso de LicitaÇÃo

o Município de eldorado dos carajás, por intermédio da Prefeitura Mu-
nicipal de Eldorado dos carajás, torna pública a licitação coM criTÉrio dE 
JUlGaMENTo MENor PrEÇo Por iTEM, NoS TErMoS da lEi Nº 10.520, 
dE 17 dE JUlHo dE 2002, do dEcrETo Nº 10.024, dE 20 dE SETEMBro 
dE 2019, do dEcrETo Nº 7.746, dE 05 dE JUNHo dE 2012, dEcrETo N° 
8.538, dE 06 dE oUTUBro dE 2015, decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, dEcrETo Nº 9.488, dE 30 dE aGoSTo dE 2018 aPlicaNdo-SE, 
SUBSidiariaMENTE, a lEi Nº 8.666, dE 21 dE JUNHo dE 1993, E aS EXi-
GÊNciaS ESTaBElEcidaS NESTE EdiTal. lEi coMPlEMENTar Nº 123/06 
E 147/2014, E dEMaiS lEGiSlaÇÃo PrEGÃo ElETrÔNico Nº 9/2022-
012 PMEc.  objeto: SiSTEMa dE rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal E 
fUTUra aQUiSiÇÃo dE SiSTEMa dE GESTÃo dE iSSQN/NfE Para o MU-
NicÍPio dE Eldorado do caraJáS. abertura 13/04/2022 08hs00min. o 
mesmo encontra disponível nos site do TcM-Pa  E Portal da Transparência 
e Prefeitura municipal de Eldorado dos carajás https://www.eldoradodoca-
rajas.pa.gov.br/portal-da-transparencia , será realizado através do portal 
www.portaldecompraspublicas.com.br. tiago Pereira costa Pregoeiro 
Municipal.
o Município de eldorado dos carajás, por intermédio do fundo Mu-
nicipal de Saúde de Eldorado dos carajás, torna pública a licitação coM 
criTÉrio dE JUlGaMENTo MENor PrEÇo Por iTEM, NoS TErMoS da 
lEi Nº 10.520, dE 17 dE JUlHo dE 2002, do dEcrETo Nº 10.024, dE 
20 dE SETEMBro dE 2019, do dEcrETo Nº 7.746, dE 05 dE JUNHo 
dE 2012, dEcrETo N° 8.538, dE 06 dE oUTUBro dE 2015, decreto nº 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, dEcrETo Nº 9.488, dE 30 dE aGoSTo 
dE 2018 aPlicaNdo-SE, SUBSidiariaMENTE, a lEi Nº 8.666, dE 21 dE 
JUNHo dE 1993, E aS EXiGÊNciaS ESTaBElEcidaS NESTE EdiTal. lEi 
coMPlEMENTar Nº 123/06 E 147/2014, E dEMaiS lEGiSlaÇÃo PrEGÃo 
ElETrÔNico Nº 9/2022-013 PMEc.  objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa ESPEcialiZada Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE coNfEcÇÃo dE  
PrÓTESES dENTáriaS SUPriNdo aSSiM a dEMaNda dE rEaBiliTaÇÃo 
ProTÉTica doS  PaciENTES da rEdE PÚBlica do MUNicÍPio dE El-
dorado do caraJaS ? Pa coNforME PorTaria GM573(01/04/2016). 
abertura 13/04/2022 11hs00min. o mesmo encontra disponível nos site 
do TcM-Pa  E Portal da Transparência e Prefeitura municipal de Eldorado 
dos carajás https://www.eldoradodocarajas.pa.gov.br/portal-da-transpa-
rencia , será realizado através do portal www.portaldecompraspublicas.
com.br. tiago Pereira costa Pregoeiro Municipal.
o Município de eldorado dos carajás, por intermédio da Prefeitura Mu-
nicipal de Eldorado dos carajás, torna pública a licitação coM criTÉrio dE 
JUlGaMENTo MENor PrEÇo Por iTEM, NoS TErMoS da lEi Nº 10.520, 
dE 17 dE JUlHo dE 2002, do dEcrETo Nº 10.024, dE 20 dE SETEMBro 
dE 2019, do dEcrETo Nº 7.746, dE 05 dE JUNHo dE 2012, dEcrETo N° 
8.538, dE 06 dE oUTUBro dE 2015, decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, dEcrETo Nº 9.488, dE 30 dE aGoSTo dE 2018 aPlicaNdo-SE, 
SUBSidiariaMENTE, a lEi Nº 8.666, dE 21 dE JUNHo dE 1993, E aS EXi-
GÊNciaS ESTaBElEcidaS NESTE EdiTal. lEi coMPlEMENTar Nº 123/06 
E 147/2014, E dEMaiS lEGiSlaÇÃo PrEGÃo ElETrÔNico Nº 9/2022-014 
PMEc.  objeto: SiSTEMa dE rEGiSTro dE PrEÇo Para aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial dE liMPEZa HiGiENiZaÇÃo E dEScarTáVEiS Para aTENdEr 
diVErSaS SEcrETariaS do MUNicÍPio dE Eldorado do caraJáS. 
abertura 13/04/2022 14hs00min. o mesmo encontra disponível nos site 
do TcM-Pa  E Portal da Transparência e Prefeitura municipal de Eldorado 
dos carajás https://www.eldoradodocarajas.pa.gov.br/portal-da-transpa-
rencia , será realizado através do portal www.portaldecompraspublicas.
com.br. tiago Pereira costa Pregoeiro Municipal.
o Município de eldorado dos carajás, por intermédio da Prefeitura Mu-
nicipal de Eldorado dos carajás, torna pública a licitação coM criTÉrio dE 
JUlGaMENTo MENor PrEÇo Por iTEM, NoS TErMoS da lEi Nº 10.520, 
dE 17 dE JUlHo dE 2002, do dEcrETo Nº 10.024, dE 20 dE SETEMBro 
dE 2019, do dEcrETo Nº 7.746, dE 05 dE JUNHo dE 2012, dEcrETo N° 
8.538, dE 06 dE oUTUBro dE 2015, decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, dEcrETo Nº 9.488, dE 30 dE aGoSTo dE 2018 aPlicaNdo-SE, 
SUBSidiariaMENTE, a lEi Nº 8.666, dE 21 dE JUNHo dE 1993, E aS EXi-
GÊNciaS ESTaBElEcidaS NESTE EdiTal. lEi coMPlEMENTar Nº 123/06 
E 147/2014, E dEMaiS lEGiSlaÇÃo PrEGÃo ElETrÔNico Nº 9/2022-
015 PMEc.  objeto: SiSTEMa dE rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra dE 
aQUiSiÇÃo dE PEÇaS coM rEPoSiÇÃo  E  SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo 
EM cENTraiS dE ar, ar coNdicioNado, GEladEiraS,  BEBEdoUroS, 
frEEZEr E friGoBar. abertura 18/04/2022 08hs00min. o mesmo encon-
tra disponível nos site do TcM-Pa  e Portal da Transparência e Prefeitura 
municipal de Eldorado dos carajás https://www.eldoradodocarajas.pa.gov.
br/portal-da-transparencia , será realizado através do portal www.portal-
decompraspublicas.com.br. tiago Pereira costa Pregoeiro Municipal.
o Município de eldorado dos carajás, por intermédio da Prefeitura Mu-
nicipal de Eldorado dos carajás, torna pública a licitação coM criTÉrio dE 
JUlGaMENTo MENor PrEÇo Por iTEM, NoS TErMoS da lEi Nº 10.520, 
dE 17 dE JUlHo dE 2002, do dEcrETo Nº 10.024, dE 20 dE SETEMBro 
dE 2019, do dEcrETo Nº 7.746, dE 05 dE JUNHo dE 2012, dEcrETo N° 
8.538, dE 06 dE oUTUBro dE 2015, decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, dEcrETo Nº 9.488, dE 30 dE aGoSTo dE 2018 aPlicaNdo-SE, 
SUBSidiariaMENTE, a lEi Nº 8.666, dE 21 dE JUNHo dE 1993, E aS EXi-
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GÊNciaS ESTaBElEcidaS NESTE EdiTal. lEi coMPlEMENTar Nº 123/06 
E 147/2014, E dEMaiS lEGiSlaÇÃo PrEGÃo ElETrÔNico Nº 9/2022-016 
PMEc. objeto coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENTo dE rETro-
EScaVadEira coNforME TErMo dE coNVENio  dE Nº 48/2021, ProcES-
So dE Nº 54000.130929/2021-24-24 iNcra. PlaTaforMa MaiS BraSil Nº 
922597/2021 coNVENio SicoNV  dE Nº 922597/2021. JUNTo a PrEfEiTU-
ra dE Eldorado do caraJáS. abertura 18/04/2022 14hs00min. o mesmo 
encontra disponível nos site do TcM-Pa  e Portal da Transparência e Prefeitura 
municipal de Eldorado dos carajás https://www.eldoradodocarajas.pa.gov.br/
portal-da-transparencia , será realizado através do portal www.portaldecom-
praspublicas.com.br. tiago Pereira costa Pregoeiro Municipal.
o Município de eldorado dos carajás, por intermédio da Prefeitura Mu-
nicipal de Eldorado dos carajás, torna pública a licitação a rEaBErTUra do 
PrEGÃo ElETrÔNico SrP, coM criTÉrio dE JUlGaMENTo MENor PrE-
Ço Por iTEM, NoS TErMoS da lEi Nº 10.520, dE 17 dE JUlHo dE 2002, 
do dEcrETo Nº 10.024, dE 20 dE SETEMBro dE 2019, do dEcrETo Nº 
7.746, dE 05 dE JUNHo dE 2012, dEcrETo N° 8.538, dE 06 dE oUTUBro 
dE 2015, decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, dEcrETo Nº 9.488, 
dE 30 dE aGoSTo dE 2018 aPlicaNdo-SE, SUBSidiariaMENTE, a lEi 
Nº 8.666, dE 21 dE JUNHo dE 1993, E aS EXiGÊNciaS ESTaBElEcidaS 
NESTE EdiTal. lEi coMPlEMENTar Nº 123/06 E 147/2014, E dEMaiS lE-
GiSlaÇÃo PrEGÃo ElETrÔNico Nº 9/2022-009 PMEc.  objeto: SiSTEMa 
dE rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal E fUTUra aQUiSiÇÃo dE MaTE-
rial ESPorTiVo Para aTENdEr a SEcrETaria dE ESPorTE do MUNicÍPio 
dE Eldorado do caraJáS. abertura 19/04/2022. 08hs00min. o mesmo 
encontra disponível nos site do TcM-Pa  e Portal da Transparência e Prefeitura 
municipal de Eldorado dos carajás https://www.eldoradodocarajas.pa.gov.br/
portal-da-transparencia , será realizado através do portal www.portaldecom-
praspublicas.com.br. tiago Pereira costa Pregoeiro Municipal.
o Município de eldorado dos carajás, por intermédio da Prefeitura Mu-
nicipal de Eldorado dos carajás, torna pública a rEaBErTUra  licitação do 
PrEGÃo ElETrÔNico SrP, coM criTÉrio dE JUlGaMENTo MENor PrE-
Ço Por loTE, NoS TErMoS da lEi Nº 10.520, dE 17 dE JUlHo dE 2002, 
do dEcrETo Nº 10.024, dE 20 dE SETEMBro dE 2019, do dEcrETo Nº 
7.746, dE 05 dE JUNHo dE 2012, dEcrETo N° 8.538, dE 06 dE oUTUBro 
dE 2015, decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, dEcrETo Nº 9.488, 
dE 30 dE aGoSTo dE 2018 aPlicaNdo-SE, SUBSidiariaMENTE, a lEi 
Nº 8.666, dE 21 dE JUNHo dE 1993, E aS EXiGÊNciaS ESTaBElEcidaS 
NESTE EdiTal. lEi coMPlEMENTar Nº 123/06 E 147/2014, E dEMaiS lE-
GiSlaÇÃo PrEGÃo ElETrÔNico Nº 9/2022-010 PMEc.  objeto: SiSTEMa 
dE rEGiSTro dE PrEÇo Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiSTa 
No forNEciMENTo dE liNK dE coNEXÃo dE (iNTErNET), coM SUPorTE 
TÉcNico 24H, Para aTENdEr aS NEcESSidadES daS SEcrETariaS E 
ÓrGÃoS da PrEfEiTUra MUNiciPal dE Eldorado do caraJáS. aber-
tura 19/04/2022. 14hs 00 min. o mesmo encontra disponível nos site do 
TcM-Pa e Portal da Transparência e Prefeitura municipal de Eldorado dos 
carajás https://www.eldoradodocarajas.pa.gov.br/portal-da-transparencia,
será realizado através do portal www.portaldecompraspublicas.com.br. 
tiago Pereira costa Pregoeiro Municipal.
o Município de eldorado do carajás estado do Pará, através da Pre-
sidente oficial da CPL nomeada através da Portaria nº099/2022, conforme 
lei nº 8.666/93 e suas alterações e a lei complementar nº 123/2006 e em 
conformidade com as condições previstas, a resolução/cd/fNdE Nº 38, de 
16 de julho de 2009 visando ao atendimento da alimentação Escolar dos 
alunos da Educação Básica vinculados ao Programa Nacional de alimenta-
ção Escolar- PNaE/fNdE, torna público a realização de licitação, na moda-
lidade acima especificada. Objeto: CONTRATAÇÃO DE GRUPOS FORMAIS 
oU iNforMaiS Para forNEciMENTo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS da 
aGricUlTUra faMiliar Para coMPor oS KiTS dUraNTE a PaNdEMia 
do coroNa VÍrUS (coVid-19), QUE SErÃo ENTrEGUES aoS alUNoS 
da rEdE MUNiciPal dE ENSiNo dESTE MUNicÍPio. data do inicio do 
recebimento das Propostas: 31/03/2022, às 08h00minh. ate a data de 
22/04/2022 as 09:00 o Edital e informações complementares, encontra-se 
à disposição dos interessados, na sala da comissão Permanente de licita-
ções na Prefeitura Municipal de Eldorado do carajás, de Segunda-feira à 
Sexta-feira, no horário das 08:00 às 12:00h. Maria Nilda Pereira Neves 
Presidente da comissão Permanente de Licitações.

Protocolo: 778952

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
o Prefeito Municipal de Goianésia do Pará, resolve publicar o re-
sultado do PrEGÃo ElETroNico: Nº PE 04/2022-PMGP, homologado 
em 29/03/2022, o ato de adjudicação proferido pelo Pregoeiro no dia 
18/03/2022 ao objeto: registro de preço para eventual contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços funerários a fim de aten-
der as famílias carentes do município de Goianésia do Pará, assistidas pela 
secretaria municipal de assistência social e a secretaria municipal de 
saúde, que atende os pacientes que utilizam o Tfd (Tratamento fora 
de domicílio). contratante: Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, 
cNPJ: 83.211.433/00014-13, em favor da empresa: M. TEiXEira dE 
fraNca cNPJ: 15.151.647/0001-91, Valor ToTal r$ 734.999,88; 
Francisco david Leite rocha, Prefeito Municipal. Francisco david 
Leite rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 778953

ratiFicaÇÃo
dispensa nº 04/2022-seMas. contratante: Secretaria Municipal de as-
sistência Social - fMaS, cNPJ nº 18.367.597/0001-72. contratado: fraNciS-
co aNGElo dE PaUla, cPf: 987.571.562-04, objeto: contratação de pes-
soa física para locação de 01(um) imóvel, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de assistência Social, para o funcionamento da casa de 
passagem do idoso. Data de ratificação: 30/03/2022. Contrato nº 20220097, 
Valor r$ 18.000,00. data de assinatura: 01/04/2022. João Vitor aquino 
ramos, secretário Municipal de assistência social.

Protocolo: 778957

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri/Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 007/2022-srP-PMi
Pregão Eletrônico; Sistema registro de Preços; do tipo menor preço, por 
item. Objeto: eventual aquisição de utensílios de copa e cozinha, afim de 
atender a prefeitura /secretarias municipais de igarapé-Miri.
Sessão pública: 13/04/2022, às 10h, horário de Brasília. Plataforma de 
realização www.portaldecompraspublicas.com.br

daNieL PiNHeiro correa
Pregoeiro

roBerto PiNa oLiVeira
Prefeito Municipal

Protocolo: 778959

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri/Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 008/2022-srP-PMi
Pregão Eletrônico; Sistema registro de Preços; do tipo menor preço, por 
item. objeto: eventual contratação de empresa para locação de veículos 
e voadeiras (lancha), para atender a prefeitura /secretarias municipais de 
igarapé-Miri.
Sessão pública: 13/04/2022, às 15:30h, horário de Brasília. Plataforma de 
realização www.portaldecompraspublicas.com.br
Editais disponíveis no www.portaldecompraspublicas.com.br e no mural de 
licitações do TcM/Pa.
informações no e-mail: cplsemedigmiri@gmail.com

daNieL PiNHeiro correa
Pregoeiro

roBerto PiNa oLiVeira
Prefeito Municipal

Protocolo: 778960

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IRITUIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iritUia/Pa
aViso de reVoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 029/2021 
a Secretária Municipal da Saúde de irituia/Pa, no uso de suas atribuições 
legais e considerando razões de interesse público, decide rEVoGar o PrE-
GÃo ElETrÔNico Nº 029/2021, cujo objeto é a aquisição de material Téc-
nico Hospitalar, de acordo com as especificações e quantitativos previstos 
no anexo i - Termo de referência do Edital, fundamentada no art. 49 da 
lei federal nº 8666/93 c/c art. 9º da lei federal 10.520/02. Uma vez que 
se encontra incompatível com interesse público. sônia Marines Missel 
camargo - secretária Municipal de saúde.
esta publicação deixou de circular na edição do dia 30/03/2022, 
por problemas técnicos.

Protocolo: 778961

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo 

e HoMoLoGaÇÃo
termo de Homologação referente ao PreGÃo (srP) Nº 003/2022-
ceL/seVoP/PMM - PrESENcial, Processo n° 658/2022-PMM objeto: 
EVENTUal aQUiSiÇÃo dE PEÇaS E SErViÇoS dE BoMBa iNJETora Para 
VEÍcUloS (caMiNHoNETES, VaNS, Micro-ÔNiBUS, ÔNiBUS, caMiNHÃo 
E MaQUiNaS), Para aTENdEr ÀS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNi-
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ciPal dE ViaÇÃo E oBraS PUBlicaS - SEVoP, coNforME PlaNilHaS dE 
QUaNTidadES, conforme Edital e seus anexos; adjudicado e Homologa-
do as empresas: MariZa G VaScoNcEloS coM E SErViÇoS, inscrita no 
cNPJ sob o nº 05.637.623/0001-53, vencedora dos lotes 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 no valor global de 
r$ 409.135,60, e a empresa: KaTia c coSTa rocHa EirEli, inscrita no 
cNPJ sob o nº 05.637.623/0001-53, vencedora dos lotes 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25 e 26 no valor global de r$ 137.768,31, Valor GloBal GEral 
dos lotes r$ 546.903,91 assinatura: em 16/03/2022, secretário Munici-
pal de obras - Fábio cardoso Moreira - secretário.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de registro de Preços n° 035/2022/ceL/seVoP/PMM. origem: 
PreGÃo (srP) Nº 003/2022-ceL/seVoP/PMM - PrESENcial, Proces-
so n° 658/2022-PMM, objeto: EVENTUal aQUiSiÇÃo dE PEÇaS E SEr-
ViÇoS dE BoMBa iNJETora Para VEÍcUloS (caMiNHoNETES, VaNS, 
Micro-ÔNiBUS, ÔNiBUS, caMiNHÃo E MaQUiNaS), Para aTENdEr ÀS 
NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBraS PUBli-
caS - SEVoP, coNforME PlaNilHaS dE QUaNTidadES, as empresas: 
MariZa G VaScoNcEloS coM E SErViÇoS, inscrita no cNPJ sob o nº 
05.637.623/0001-53, vencedora dos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 
09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 no valor global de r$ 409.135,60, 
e a empresa: KaTia c coSTa rocHa EirEli, inscrita no cNPJ sob o nº 
05.637.623/0001-53, vencedora dos lotes 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 
26 no valor global de r$ 137.768,31, Valor GloBal GEral dos lotes r$ 
546.903,91 assinatura: em 17/03/2022, secretário Municipal de obras 
- Fábio cardoso Moreira - secretário.

Protocolo: 778962

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos Nº 039/2022-FMs originada do Pre-
GÃo eLetrÔNico (srP) Nº 081/2021-ceL/seVoP/PMM, Processo 
N° 26.605/2021-PMM-cEl/SEVoP/PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE TESTES, ViSaNdo a rEaliZaÇÃo dE 
EXaMES dE BioQUÍMica, UriaNáliSE, coaGUlaÇÃo, GaSoMETria, 
iMUNoloGia, HorMÔNioS E HEMaToloGia, coM forNEciMENTo dE 
TUBoS E SEriNGaS Para GaSoMETria EQUiValENTE ÀS NEcESSi-
dadES do QUaNTiTaTiVo dE EXaMES, coM cESSÃo dE rEaGENTES 
E USo dE aParElHoS aUToMaTiZadoS E SEMi-aUToMaTiZadoS No 
rEGiME dE coModaTo Para SErEM UTiliZadoS Na rEdE HoSPiTa-
lar, UNidadES E cENTroS dE SaÚdE do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, 
conforme Edital e seus anexos. compromissário fornecedor detentor da 
arP: orToMÉdica diSTriBUidora dE ProdUToS orToPÉdicoS E HoS-
PiTalarES lTda - cNPJ nº 14.229.621/0001-56, vencedora do certame, 
no Valor Total de r$ 13.591.180,00. Órgão Gerenciador: fundo Municipal 
de Saúde (fMS) através da Secretaria Municipal de Saúde. Vigência: 12 
meses. dada da assinatura: 29/03/2022 - Luciano Lopes dias - secretá-
rio Municipal de saúde.

Protocolo: 778963

eXtrato coNtrato N° 32/2022/FccM, 
Processo Nº 22.875/2021-PMM, PP - srP n° 013/2021/ceL/FccM 
-Vencedora: S&a iMPacTUS coNSTrUÇÕES dE Edif./SolU. E SErV. EirE-
li, cNPJ 05.423.0002/0001-07, perfazendo um valor total de r$ 8.040,00 
(oito mil quarenta reais). Vigência: 31/12/2022, recurso fccM e ValE. 
Vanda régia américo Gomes- Presidente da Fundação casa da cul-
tura de Marabá.

eXtrato coNtrato Nº 033/2022/FccM 
Processo Nº 18460/2021-PMM, PP - srP n° 09/2021/ceL/FccM 
Vencedora: S&a iMPacTUS coNSTrUÇÕES dE Edif./SolU. E SErV. EirE-
li, cNPJ 05.423.0002/0001-07, perfazendo um valor total de r$ 87.250,00 
(oitenta e sete mil e duzentos e cinquenta reais) Vigência: 31/12/2022, 
recurso fccM e ValE, Vanda régia américo Gomes- Presidente da 
Fundação casa da cultura de Marabá.

Protocolo: 778965

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 083/2022/CPL, Beneficiário - ELETRO-
Forte coMercio e iNcorPoraÇÕes eireLi, cNPJ Nº 09.271.706/0001-
62 vencedora dos lotes: 01 e 02 perfazendo o valor total de: r$ 781.318,30 
(Setecentos e oitenta e um mil, trezentos e dezoito reais e trinta centavos). 
Vigência da ata é de 12 meses a partir da assinatura. oriunda do Pregão 
Presencial Nº 004/2022-cPl/PMM. Processo licitatório nº 1.650/2022-PMM. 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS 
E fErraMENTaS dESTiNadoS a aTENdEr aS NEcESSidadES do SErVi-
Ço dE SaNEaMENTo aMBiENTal dE MaraBá - SSaM. Marabá 29/03/2022 
- Múcio eder andalécio - diretor Presidente - serv. de saneamento 
ambiental de Marabá - ssaM - Portaria nº 221/2017-GP.

Protocolo: 778966

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 032/2022-cPL/PMM, 
Processo Nº 6.132/2022-PMM, Tipo: Menor Preço por item. Modo 
de disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 20/04/2022. Horário: 
09:00 (horário de Brasília-df). objeto aQUiSiÇÃo dE 01 (UMa) aMBU-
lÂNcia (TiPo a E PicKUP 4X4), Para SaNar dEMaNda da Vila iTai-
NÓPoliS. UaSG: 927495. Íntegra do Edital no site: https://www.gov.br/
compras/pt-br/, informações: Sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, 

situada na avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: 
Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, 
das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: 
licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 30/03/2022.

MaUricio carVaLHo casteLo BraNco
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria nº 831/2022-GP
Protocolo: 778968

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de seGUraNÇa iNstitUcioNaL

eXtrato ao coNtrato Nº 190/2022/sMsi 
Processo administrativo nº 3.533/2022/PMM, autuado na modalida-
de dispensa de licitação nº 010/2022/cEl/SEVoP/PMM, objeto: locaÇÃo 
dE iMÓVEl UrBaNo Para fUNcioNaMENTo da SEdE do dEParTaMENTo 
MUNiciPal dE SEGUraNÇa PaTriMoNial, ÓrGÃo ViNcUlado a SEcrE-
Taria MUNiciPal dE SEGUraNÇa iNSiTUcioNal; locaTário: clEBES 
rodriGUES, cPf no 705.043.691-72; Valor r$ 7.000,00 (sete mil reais) 
mensais, assinatura 29/03/2022, Vigência: 29/03/2023. Jair Barata Gui-
marães secretário de segurança institucional.

Protocolo: 778970

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA IPIXUNA

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico - N° Pe 12/2022-PMNi srP

o Município de NoVa iPiXUNa - Pa, através da PrEfEiTUra MUNici-
Pal, por intermédio do Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos in-
teressados, que realizará licitação na modalidade: Pregão na forma Eletrô-
nica, tipo Menor Preço, por iTEM, Sistema de registro de Preços - SrP, em 
Sessão Pública Eletrônica a partir das 10h00min (horário de Brasília- df) 
do dia 18/04/2022, através do site: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÕES fUTUraS E ParcEla-
daS dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS PErMaNENTES E dE iNforMáTica 
Para aSSiSTÊNcia farMacÊUTica BáSica - afB dESTE MUNicÍPio. o 
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência 
do Município de Nova ipixuna - Pa, Mural de licitações - TcM/Pa, e-mail: 
cpl.pmni@gmail.com, no site do Portal de compras Públicas e/ou na Sala 
da comissão de licitação, na rUa aNTÔNio MarrocoS, N° 01, Bairro: 
fElicidadE, a partir da publicação deste aviso, no horário de expediente.

Nova ipixuna - Pa, 30 de março de 2022.
FraNQUissUeL GoMes reis

Portaria nº 052/2021 - GP
Pregoeiro

Protocolo: 778971

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetroNico Nº 06/2022-srP 
objeto: registro de Preços Para contratação de Empresa Especilaizada 
em de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia/Arquitetura Para Ela-
boração de Projetos Básicos e Executivos, complementares, Memoriais 
descritivos, Planilhas orçamentárias e cronogramas físico-financeiros e 
demais Serviços correlatados Para reforma e construções de obras de En-
genharia civil, Para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Novo 
Progresso/Pa. Tipo: Menor preço por lote. data da abertura: 11/04/2022 
ás 08h00min. local: o pregão eletrônico será realizado através do Sistema 
eletrônico do BNc - Bolsa Nacional de compras, no site www.bnccompras.
com. o Edital e seus anexos encontram se disponíveis no endereço eletrô-
nico acima. scheila Luiza Lavall - Pregoeira.
esta publicação deixou de circular na edição do dia 30/03/2022, 
por problemas técnicos.

Protocolo: 778976

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL

eXtrato de coNtrato Nº 20220267
oriGEM: arP 002 PrEGÃo Nº PE SrP 001/2022
coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social
coNTraTada(o).....: coMErcio dE coMBUSTiVEl PacaJá lTda
cNPJ: 28.644.957/0001-90
oBJETo.......: fornecimento de combustíveis para atender demandas do 
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fundo Municipal de assistência Social. Valor ToTal........: r$ 130.750,00 
(cento e trinta mil, setecentos e cinquenta reais).
ProGraMa dE TraBalHo…: Exercício 2021 atividade, 2.034, 2.035, 
2.038, 2039, 2.041, 2.042, 2.047, 2.048, 2.049, 2.050, 2.033 Classifica-
ção econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
ViGÊNcia: 23 de março de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

cLeide Ferreira cHaVes
PrEGoEira

Protocolo: 778978

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL

eXtrato de coNtrato Nº 20220268
oriGeM: arP 002 PreGÃo Nº Pe srP 001/2022

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social
coNTraTada(o).....: aZEVEdo coMErcio dE coMBUSTiVEiS lTda
cNPJ: 05.368.599/0002-15
oBJETo.......: fornecimento de combustíveis para atender demandas do 
fundo Municipal de assistência Social.
Valor ToTal........: r$ 180.300,00 (cento e oitenta mil, trezentos reais).
ProGraMa dE TraBalHo…: Exercício 2021 atividade, 2.034, 2.035, 
2.038, 2039, 2.041, 2.042, 2.047, 2.048, 2.049, 2.050, 2.033, 2.036 clas-
sificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
ViGÊNcia: 23 de março de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

cLeide Ferreira cHaVes
PrEGoEira

Protocolo: 778980

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL

eXtrato de coNtrato Nº 20220271
oriGeM: arP 024 PreGÃo Nº Pe srP 037/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social
coNTraTada(o).....: iMPacTo coMErcio dE PEcaS, locacao E SEr-
VicoS EirEli.
cNPJ: 08.870.944/0001-21
oBJETo.......: fornecimento de peças de veículo para manutenção/conser-
vação de veículos, atendendo as demandas do fundo Municipal de assis-
tência Social.
Valor ToTal........: r$ 315.359,23 (trezentos e quinze mil, trezentos e 
cinquenta e nove reais e vinte e três centavos).
ProGraMa dE TraBalHo…: Exercício 2021 atividade, 2.035, 2.038, 
2.041, 2.047, 2.050, 2.033 Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material 
de consumo
ViGÊNcia: 24 de março de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

cLeide Ferreira cHaVes
PrEGoEira

Protocolo: 778981

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL

eXtrato de coNtrato Nº 20220270
oriGeM: arP 024 PreGÃo Nº Pe srP 037/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social
coNTraTada(o).....: M o BriTo BaNdEira coMErcio dE PEÇaS EirElE.
cNPJ: 07.542.005/0001-95
oBJETo.......: fornecimento de peças de veículo para manutenção/conser-
vação de veículos, atendendo as demandas do fundo Municipal de assis-
tência Social.
Valor ToTal........: r$ 147.313,15 (cento e quarenta e sete mil, trezentos 
e treze reais e quinze centavos).
ProGraMa dE TraBalHo…: Exercício 2021 atividade, 2.038, 2.041, 
2.047, 2.050, 2.033 Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de 
consumo.
ViGÊNcia: 24 de março de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

cLeide Ferreira cHaVes
PrEGoEira

Protocolo: 778982

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de sUsPeNsÃo 
Para adeQUaÇÃo do editaL 

Fica sUsPeNso o Processo LicitatÓrio 
PreGÃo eLetrÔNico N° 9/2022-00019 

objeto: contratação de empresa especializada em serviços médicos of-
talmológicos, objetivando atender a demanda da população do Município 
de Paragominas. assim, fica SUSPENSa a abertura do processo em refe-
rência para data posterior, devendo a nova data ser publicada nos mes-
mos meios de comunicação utilizados anteriormente. Paragominas/Pa, 28 
de março de 2022. diego Guimarães Vieira - Pregoeiro. Portaria n° 
04/2022-GPP.

Protocolo: 778984

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

eXtrato de terMo de HoMoLoGaÇÃo (retiFicado)
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de PaU d’arco-Pa.

termo de Homologação referente ao PreGÃo eLetroNico srP Nº 9/2021-
028FMe, Processo n° 042.2021.01, objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para 
fUTUra E EVENTUaiS coNTraÇÕES dE EMPrESaS Para forNEciMENTo 
dE MErENda EScolar (GÊNEro aliMENTÍcioS) Para o EXErcÍcio dE 
2022 EM  aTENdiMENTo ÀS EScolaS PÚBlicaS do MUNicÍPio dE PaU 
d’arco - Pa, Homologado as empresas: a c BarroS coMErcio EirEli, 
cNPJ Nº 34.024.529/0001-67, com valor r$ 69.646,00, caMarGUS diS-
TriBUidora dE aliMENToS EirEli, cNPJ Nº 02.135.330/0001-10, com 
valor r$ 85.910,00, MEGa MiX diSTriBUidora dE aliMENToS EirEli, 
cNPJ Nº 24.061.231/0001-73, com o valor r$ r$ 113.282,30 e NorTE 
frioS EirEli, cNPJ Nº 34.257.492/0001-17, com o valor r$ 221.304,68, 
Pelo que HOMOLOGO o resultado final. Pau D´arco - PA, 21/02/2022,  
LeoZaNY aLVes Pereira - secretário Municipal de educação.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos nº a2022001
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de PaU d’arco-Pa.

Pregão eletrônico (srP) nº  9/2021-028FMe, Processo n° 042.2021.01, 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUaiS coNTraÇÕES 
dE EMPrESaS Para forNEciMENTo dE MErENda EScolar (GÊNEro ali-
MENTÍcioS) Para o EXErcÍcio dE 2022 EM  aTENdiMENTo ÀS EScolaS 
PÚBlicaS do MUNicÍPio dE PaU d’arco - Pa. considerando tratar-se de 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, Tipo Menor preço por item, tor-
namos público o extrato da ata de registro de Preços nº a2022001, refe-
rente à licitação supracitada tendo seu valor registrado da seguinte forma: 
a c BarroS coMErcio EirEli, cNPJ Nº 34.024.529/0001-67, com valor 
r$ 69.646,00, caMarGUS diSTriBUidora dE aliMENToS EirEli, cNPJ 
Nº 02.135.330/0001-10, com valor r$ 85.910,00, MEGa MiX diSTriBUi-
dora dE aliMENToS EirEli, cNPJ Nº 24.061.231/0001-73, com o valor 
r$ 113.282,30 e NorTE frioS EirEli, cNPJ Nº 34.257.492/0001-17, com 
o valor r$ 221.304,68; data da assinatura da ata: 15/03/2022. Vigência da 
ata: 12 (doze) meses. a ata de registro na integra estará disponivel no Portal 
da Prefeitura em https://paudarco.pa.gov.br/categoria/licitacoes/.

Protocolo: 778985

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtrato de terMo aditiVo

esPÉcie: 1º Termo aditivo ao contrato nº 20210207. contratante: Pre-
feitura Municipal de Placas, cNPJ 01.611.858/0001-55 contratado: W r P 
Marques Eireli cNPJ 22.814.959/0001-01. objeto do contrato: contratação 
de Empresa Para Executar a construção de Muro do Estádio Municipal de 
Placas: alteração: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original, 
nos termos do art. 57, inciso i da lei 8.666/93. Vigência 01 de dezem-
bro de 2021 até 28 de fevereiro de 2022. data de assinatura 24 de no-
vembro de 2021 dotação orçamentária: 1514.278120781.1.023implan-
tação e modernização infra- estrutura esportiva Classificação econômica 
4.4.90.51.00 obras e instalações.ordenador responsável: Leila raquel 
Possimoser - Prefeita.

eXtratos de coNtratos 
coNtrato Nº 202200128; oriGeM: disPeNsa 011/2022. contratan-
te: Prefeitura Municipal de Placas, cnpj 01.611.858/0001-55contratada 
(o). Eliane chaparro de lima cpf 678.077.632-72. objeto locação do 
imóvel Situado na rua Quatorze, S/N, Bairro Boa Esperança, No Muni-
cípio de Placas - Pará, de Propriedade do Sra. Eliane chaparro de lima 
cPf 678.077.632-72. Valor Total: r$14.200,00 (quatorze mil e duzentos 
reais). Vigência: 09 de março de 2022 extinguindo-se em 31 de dezembro 
de 2022; assinatura: 09 de março de 2022. Leila raquel Possimoser - 
Prefeita Municipal.

coNtrato Nº: 20220141 
origem: dispensa 013/2022 contratante: Fundo Municipal de assis-
tencia social cpnj 14.654.055/0001-20contratada (o). U. f. aguiar Eirelli, 
Trv. 15 de Novembro, 76 centro - Santarém - Pará, cnpj: 63.833.883/0001-
30, insc. Estadual: 15.160.817-2. objeto: aquisição Emergencial de Kits 
Para ajuda Humanitária aos atingidos diretamente Pelas chuvas intensas 
no Municipio de Placas. Valor Total: r$ Valor Total r$ 199.896,11 (cento e 
noventa e nove mil) Vigencia: 25 de março de 2022 extinguindo-se em 31 
de dezembro de 2022; data da assinatura: 25 de março de 2022. ilzana 
dos santos Landin - sec. de assistencia social.

coNtrato Nº: 20220142 
origem: dispensa 013/2022 contratante: Fundo Municipal de assisten-
cia social cnpj 14.654.055/0001-20contratada (o). d & a Souza comer-
cio ltda - Me cnpj: 10.845.199/0001-02 insc. Est: 15.286.388-5 End: 
rua São José rodrigues, N° 58, centro, cep: 68 138 - 000 objeto:aqui-
sição Emergencial de Kits Para ajuda Humanitária aos atingidos direta-
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mente Pelas chuvas intensas no Municipio de Placas. Valor Total: r$r$ 
200.002,83 (duzentos mil dois reais e oitenta e três centavos). Vigencia: 
25 de março de 2022 extinguindo-se em 31 de dezembro de 2022; data 
da assinatura: 25 de março de 2022. ilzana dos santos Landin - sec. 
de assistencia social.
esta publicação deixou de circular na edição do dia 30/03/2022, 
por problemas técnicos.

Protocolo: 778989

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtratos de terMos aditiVos 

esPÉcie: 1º Termo aditivo ao contrato nº 20210174. contratante: Pre-
feitura Municipal de Placas, cNPJ 01.611.858/0001-55 contratado: GrW 
Engenharia ltda cNPJ: 26.495.871/0001-17 localizada na av. acesso 04, 
nº 1507, Jardim independente i, altamira/Pá, cEP 68.376-10. objeto do 
contrato: contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Enge-
nharia Para Gestão Estratégica e Gerenciamento de resíduos Sólidos do 
Município de Placas, Com Projetos Eficientes Para Adequações da Correta 
atuação, Busca de recursos e desenvolvimento de Projetos de Sistemas 
Agroflorestais, Recuperações de Nascentes, Recuperação de Áreas de Pre-
servação Permanente e reserva legal Para adequação das Propriedades à 
legislação ambiental Para Pequenas Propriedades rurais; com captação 
de recursos Via lei que Permita a conversão de Multas ambientais do iBa-
Ma com assessoramento, análise de Enquadramento, Seleção de Projetos 
para o Município w assessoramento de convênios, Elaboração de Projetos 
Para captação de recursos: alteração: Prorrogação do prazo de vigência 
do contrato original, nos termos do art. 57, inciso i da lei 8.666/93. Vigên-
cia 01 de janeiro de 2022 até 31 de Julho de 2022. data de assinatura 22 
de dezembro de 2021. ordenador responsável: Leila raquel Possimo-
ser - Prefeita Municipal.
termo aditivo. o Fundo Municipal de educação, pessoa jurídica de 
direito público, inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 28.558.407/0001-58, torna 
público que foi celebrado o décimo segundo Termo aditivo ao contrato nº 
2015. 11.12. objeto do aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do con-
trato original; firmado Entre: a empresa Empreiteira e representação Gal-
vão ltda, com cNPJ/Mf. Nº 84.151.570/0001-72. Vigência 09 de dezembro 
de 2021 até 06 de junho de 2022 data de assinatura 01 de dezembro de 
2021em de Prorrogação do prazo de vigência do contrato original, nos 
termos do art. 65, inciso i, alínea ‘b’ da lei 8.666/93 objeto: Execução da 
obra Uma Unidade de Educação infantil, na agrovila Nossa Senhora apa-
recida, Conforme Tc/Pac2 07354/2013 de Acordo Com Especificações do 
Projeto aprovado Pelo fNdE Município de Placas/Pa. ana Patricia Galucio 
de sousa - secretária municipal de educação.

Protocolo: 778990

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRAINHA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PraiNHa
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de Prainha/Pá, torna público que se fará rea-
lizar o Pregão Presencial - SrP n° 9/2021-301102, tipo menor preço por 
item, abertura dia 08/04/2022, às 09:00hmin, horário local. objeto: regis-
tro de Preços Para Eventual aquisição de oxigênio Medicinal Para atender 
as necessidades do fundo Municipal de Saúde de Prainha/Pa.,retirada do 
edital na Sala de licitação da Prefeitura Municipal de Prainha, situado na Pa 
419, Prainha / Jatuarana, km 01 - Bairro Jardim Planalto - Prainha - Pará, 
das 08:00 as 12:00h e pelo e-mail:  licitaprh@gmail.com e https://www.
prainha.pa.gov.br e https://www.tcm.pa.gov.br/. davi Xavier de Moraes 
- Prefeito Municipal.
esta publicação deixou de circular na edição do dia 30/03/2022, 
por problemas técnicos.

Protocolo: 778993

PreFeitUra MUNiciPaL de PraiNHa
aViso de LicitaÇÃo 

o Município de Prainha/Pá/ secretaria de administração, torna pú-
blico que se fará realizar o Pregão Presencial SrP n° 9/2022-140302, tipo 
menor preço por item, abertura dia 08/04/2022, às 14:00h min horário 
local. objeto: contratação de Empresa Para fornecimento Parcelado de 
combustível Tipo Óleo diesel S-10 Para o abastecimento de Patrulha Me-
canizada de Terraplenagem, Para realizar Serviços de restabelecimento 
de Trafegabilidade Em 68,81km de Estradas Vicinais com a recuperação 
de Pontos críticos Em áreas atingidas Por desastres Naturais No Município 
de Prainha através do convenio Nº 014/2022- SETraN, retirada do edi-
tal na Sala de licitação da Prefeitura Municipal de Prainha, situado na Pa 
419, Prainha / Jatuarana, km 01 - Bairro Jardim Planalto - Prainha - Pará, 
das 08:00 as 12:00h e pelo e-mail:  licitaprh@gmail.com e https://www.
prainha.pa.gov.br e https://www.tcm.pa.gov.br/ davi Xavier de Moraes 
- Prefeito Municipal.

aViso de reVoGaÇÃo 
PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2021-081201 

o Prefeito Municipal de Prainha, no uso de suas atribuições legais e 
considerando razões de interesse público, decide rEVoGar o Pregão Pre-
sencial nº 9/2021-081201, cujo objeto é registro de Preço Para Eventual 
Aquisição de Diversos Derivados de Petróleo (Combustível e Lubrificantes) 
Para atender as Necessidades da Prefeitura, Secretarias e fundos Muni-

cipais de Prainha. a revogação está fundamentada no art. 49 da lei nº 
8.666.93 c/c art. 9º da lei federal nº 10.520/02, na Súmula 473 do STf 
e prevista ainda no item 24.11 do edital. Nesse sentido, tendo em vista 
razões de interesse público decorrente de fato superveniente, necessário 
que seja a licitação revogada para que se proceda uma melhor análise de 
todos os termos do edital, a fim de que seja a licitação promovida da forma 
que melhor atenda às necessidades da administração; considerando ainda 
que a revogação de licitação antes de sua adjudicação e homologação não 
enseja o contraditório previsto pelo art. 49, § 3º, da Lei nº 8.666/93, posto 
que inexistente qualquer direito adquirido a ser resguardado; coNSidE-
RANDO a relevância das justificativas apontadas, notadamente no que diz 
respeito da necessidade de alterações, determinando seu encerramento 
para análise, revisão e (re)lançamento em data oportuna. demais infor-
mações encontram-se à disposição dos na Sala de licitação da Prefeitura 
Municipal de Prainha, situado na Pa 419, Prainha / Jatuarana, km 01 - 
Bairro Jardim Planalto - Prainha - Pará, das 08:00 as 12:00h e pelo e-mail:  
licitaprh@gmail.com e https://www.prainha.pa.gov.br e https://www.tcm.
pa.gov.br/ davi Xavier de Moraes - Prefeito Municipal.

Protocolo: 778994

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRIMAVERA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PriMaVera
aVisos de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇo Nº 2/2022-0003
tipo menor preço GLoBaL. objeto: contratação de Empresa de Engenha-
ria Para reforma e ampliação da avenida General Moura carvalho, confor-
me convênio n° 24/2022, celebrado através da Secretaria de Estado de 
desevolv. Urbano e obras Públicas (SEdoP) E o Município de Primavera/
Pa, com abertura no dia 15/04/2022, a partir das 10h00, na sala da cPl, 
localizado na av. General Moura carvalho, s/n°, centro, Primavera/Pa. Edi-
tal disponível nos sites: http://primavera.pa.gov.br e http://tcm.pa.gov.br. 
Áureo Bezerra Gomes - Prefeito Municipal PMP/Pa.

Protocolo: 778992

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
eXtrato de coNtrato 

coNtrato Nº 001.250322. oriGeM: coNcorreNcia PUBLica 
Nº 001/2022-seMiNFra. contratante: Secretaria Municipal de infra-
estrutura - SEMiNfra. contratado: i S Empreiteira & Pavimentação ltda. 
objeto: contratação de Empresa Especializada Para construção de Pontes 
em concreto armado das Zonas rurais do Município de rurópolis/Pa. Va-
lor: r$ 2.702.945,26 (dois milhões, setecentos e dois mil, novecentos e 
quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos). Exercício 2022: Secretaria 
Municipal de infraestrurura - SEMiNfra. as despesas correspondentes ao 
objeto deste contrato, correrão a conta do convênio 019/2022 - Secretaria 
de Estado de Transportes - Setran; origem: recurso Estadual; Plano inter-
no: 206coNVP4rU; ação detalhada: 272597 e da dotação orçamentaria 
da PMr. dotação orçamentaria: Unidade orçamentaria: 29101 - Programa 
de Trabalho: 26.782.1486.7430 - Natureza da despesa: 444042 - fonte: 
0124000000. Unidade orçamentaria: 0808 - Secretaria de infraestrutura 
Programa de Trabalho: 26.782.0007.1.29 - construção e recuperação de 
Pontes Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - obras e instalações. fonte: 
17010000. Vigência: 25 de março de 2022 a 25 de março de 2023. data 
da assinatura: 25 de março de 2022. aluizio r. costa Pires - Presidente 
da cPL.
esta publicação deixou de circular na edição do dia 30/03/2022, 
por problemas técnicos.

Protocolo: 778995

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
eXtratos de coNtratos 

registro de Preço originário de Pregão eletrônico Nº 008/2022. 
objeto: aquisição de Material de Expediente, objetivando atender as Ne-
cessidades da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/Pa. contratan-
te: Prefeitura Municipal. contrato Nº: 20220077. contratada: K Sasamoto 
Eireli, cnpj 03.823.145/0001-80. Valor: r$ 447.270,92 (quatrocentos e 
quarenta e sete mil, duzentos e setenta reais e noventa e dois centavos). 
Vigência: 14/03/2022 a 31/12/2022
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registro de Preço originário de Pregão eletrônico Nº 008/2022. 
objeto: aquisição de Material de Expediente, objetivando atender as Ne-
cessidades da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/Pa. contratante: 
Prefeitura Municipal contrato Nº: 20220078. contratada: f l de oliveira 
Eireli, cnpj 18.833.321/0001-32. Valor: r$ 51.837,78 (cinquenta E Um 
Mil, oitocentos E Trinta E Sete reais E Setenta E oito centavos). Vigência: 
14/03/2022 a 31/12/2022.

registro de Preço originário de Pregão eletrônico Nº 008/2022. 
objeto: aquisição de Material de Expediente, objetivando atender as 
Necessidades do fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Pará/Pa. 
contratante: fundo Municipal de Saude. contrato Nº: 20220079. contra-
tada: K Sasamoto Eireli, cnpj 03.823.145/0001-80. Valor: r$ 68.806,85 
(sessenta e oito mil, oitocentos e seis reais e oitenta e cinco centavos). 
Vigência: 14/03/2022 a 31/12/2022.

registro de Preço originário de Pregão eletrônico Nº 008/2022. 
objeto: aquisição de Material de Expediente, objetivando atender as Ne-
cessidades do fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Pará/Pa. con-
tratante: fundo Municipal de Saude. contrato Nº: 20220080. contratada: 
f l de oliveira Eireli, cnpj 18.833.321/0001-32. Valor: r$ 4.693,18 (qua-
tro mil, seiscentos e noventa e três reais e dezoito centavos). Vigência: 
14/03/2022 a 31/12/2022.

registro de Preço originário de Pregão eletrônico Nº 008/2022. 
objeto: aquisição de Material de Expediente, objetivando atender as Ne-
cessidades do fundo Municipal de assistência Social de Santa Maria do 
Pará/Pa. contratante: fundo Municipal de assistência Social. contrato Nº: 
20220081. contratada: K Sasamoto Eireli, cnpj 03.823.145/0001-80. Va-
lor: r$ 117.581,00 (cento e dezessete mil, quinhentos e oitenta e um 
reais). Vigência: 14/03/2022 a 31/12/2022.

registro de Preço originário de Pregão eletrônico Nº 008/2022. 
objeto: aquisição de Material de Expediente, objetivando atender as Ne-
cessidades do fundo Municipal de assistência Social de Santa Maria do 
Pará/Pa. contratante: fundo Municipal de assistência Social. contrato Nº: 
20220082. contratada: f l de oliveira Eireli, cnpj 18.833.321/0001-32. 
Valor: r$ 2.817,07 (dois mil, oitocentos e dezessete reais e sete centavos). 
Vigência: 14/03/2022 a 31/12/2022,

registro de Preço originário de Pregão eletrônico Nº 008/2022. 
objeto: aquisição de Material de Expediente, objetivando atender as Ne-
cessidades do fundo Municipal de Educação de Santa Maria do Pará/Pa. 
contratante: fundo Municipal de Educação. contrato Nº: 20220083. con-
tratada: K Sasamoto Eireli, cnpj 03.823.145/0001-80. Valor: r$ 89.880,20 
(oitenta e nove mil, oitocentos e oitenta reais e vinte centavos). Vigência: 
14/03/2022 a 31/12/2022.

registro de Preço originário de Pregão eletrônico Nº 008/2022. 
objeto: aquisição de Material de Expediente, objetivando atender as 
Necessidades do fundo Municipal de Educação de Santa Maria do Pará/
Pa. contratante: fundo Municipal de Educação. contrato Nº: 20220084. 
contratada: f l de oliveira Eireli, cnpj 18.833.321/0001-32. Valor: r$ 
5.926,75 (cinco mil, novecentos e vinte e seis reais e setenta e cinco cen-
tavos). Vigência: 14/03/2022 a 31/12/2022.

registro de Preço originário de Pregão eletrônico Nº 008/2022. 
objeto: aquisição de Material de Expediente, objetivando atender as Ne-
cessidades do fundo Municipal de Gestão ambiental de Santa Maria do 
Pará/Pa. contratante: fundo Municipal de Gestão ambiental. contrato Nº: 
20220085. contratada: K Sasamoto Eireli, cnpj 03.823.145/0001-80. Va-
lor: r$ 1.236,70 (um mil, duzentos e trinta e seis reais e setenta centa-
vos). Vigência: 14/03/2022 a 31/12/2022.

registro de Preço originário de Pregão eletrônico Nº 008/2022. 
objeto: aquisição de Material de Expediente, objetivando atender as Ne-
cessidades do fundo Municipal de Gestão ambiental de Santa Maria do 
Pará/Pa. contratante: fundo Municipal de Gestão ambiental. contrato Nº: 
20220086. contratada: f l de oliveira Eireli, cnpj 18.833.321/0001-32. 
Valor: r$ 28,13 (vinte e oito reais e treze centavos). Vigência: 14/03/2022 
a 31/12/2022.
esta publicação deixou de circular na edição do dia 30/03/2022, 
por problemas técnicos.

Protocolo: 778996

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°024/2022
PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2022/FMs

objeto: contratação de empresa especializada para execução de projeto 
de Educação em Saúde ambiental para enfretamento do aEdES aEGYPTi 
no Município de Santana do araguaia - Pá.
abertura no dia 18/04/2022 ás 10h00min.
cópia do edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência,www.portaldecompraspublicas.com.br, TcM - Pá.
duvidas e esclarecimentos através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com e 
na sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.

Wryslhia Kelly de carvalho Ferreira conti
Secretaria Municipal de Saúde

Protocolo: 778998

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa 
do araGUaia - Pa

aViso de LicitaÇÃo
Processo LicitatÓrio N°025/2022

PreGÃo eLetrÔNico Nº 020/2022/FMs
objeto: contratação de empresa especializada para execução de projetos 
de Educação em Saúde ambiental em Gestão de resíduos Sólidos objeti-
vando a promoção de ações Educações Educativas e reduzir a produção de 
resíduos sólidos, com ênfase na Educação ambiental e coleta Seletiva de 
materiais recicláveis no Município de Santana do araguaia - Pá.
abertura no dia 19/04/2022 ás 08h01min.
cópia do edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência,www.portaldecompraspublicas.com.br, TcM - Pá.
duvidas e esclarecimentos através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com e 
na sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.

Wryslhia Kelly de carvalho Ferreira conti
Secretaria Municipal de Saúde

Protocolo: 778999
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
Portaria Nº 032/2022

a secretária Municipal de saúde de santarém no uso de suas atri-
buições legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo de-
creto nº 744/2021 - GaB/PMS, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento 
ao disposto no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
decide:
Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como fiscais dos con-
tratos oriundo da aquisição de combustíveis Terrestre, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - Semsa e os Setores à Ela 
Vinculados, assim como as ações de combate a Pandemia do covid-19. 
Titular: rosivan da Silva Souza - Matrícula 60523, cPf nº 449.417.902-78 
e rG: 2475279 SSP/Pa, chefe de divisão do NTl. Suplente: Vanilson Pinto 
lira - Matrícula 86914, cPf nº 795.446.732-53 e rG: 4334639 SSP/Pa, 
chefe do NTl - nível iii.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada esta função.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revo-
gada as disposições em contrário. registre-se, publique-se, dê-se ciência 
e cumpra-se. Santarém/Pa, 28 de março de 2022. Vânia Maria azevedo 
Portela - Secretaria Municipal de Saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMS.
esta publicação deixou de circular na edição do dia 30/03/2022, 
por problemas técnicos.

Protocolo: 778997
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
reGistro de PreÇos Para PreGÃo 

eLetrÔNico Nº 9/2022-0701001-Pe-srP-PMsat
a Prefeitura Municipal de santo antônio do tauá, por intermédio da 
comissão Permanente de licitação, torna público que às 10h00min (dez 
horas) do dia 14 (quatorze) de abril de 2022 (dois mil e vinte e dois), reali-
zará sessão pública no procedimento rEGiSTro dE PrEÇoS para PrEGÃo 
ElETrÔNico Nº 9/2022-0701001-PE-SrP-PMSaT, visando o rEGiSTro dE 
PrEÇoS Para EVENTUal E fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPE-
cialiZada Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE TraNSPorTE EScolar, 
doS alUNoS da EdUcaÇÃo BáSica da rEdE PÚBlica dE ENSiNo MU-
NiciPal E ESTadUal dE SaNTo aNTÔNio do TaUá,  conforme Termo re-
ferência, mediante especificações do edital e seus anexos e de acordo com 
o que determina a legislação vigente, a realizar-se através do sítio http://
www.portaldecompraspublicas.com.br.
aBertUra: 14/04/2022 às 10:00H
o edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na 
sala da comissão Permanente de licitação, localizada na Praça alcides Pa-
ranhos, Nº 17, (altos)- centro - Santo antônio do Tauá no horário das 
8:00hs ás 12:00hs, a partir da publicação deste aviso até a data anterior 
aquela estipulada para sua abertura, bem como poderá ser consultado ou 
retirado no Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de contas dos Municípios 
do Estado do Pará - TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br

Maria WaLdeLiria BitteNcoUrt da siLVa cei
Pregoeira

Protocolo: 779000
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aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Para reGistro 

de PreÇos Nº 9/2022-1803001-Pe-srP-PMsat-FMs
a Prefeitura Municipal de santo antônio do tauá, por intermédio da 
comissão Permanente de licitação, torna público que às 10h00min (dez 
horas) do dia 13 (treze) de abril de 2022 (dois mil e vinte e dois), realizará 
sessão pública no procedimento rEGiSTro dE PrEÇoS para PrEGÃo ElE-
TrÔNico Nº 9/2022-1803001-PE-SrP-PMSaT-fMS, visando o rEGiSTro 
dE PrEÇoS Para EVENTUal E fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPE-
cialiZada Para aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo E iNSTrUMEN-
Tal dE USo odoNTolÓGico, Para aTENdEr aS dEMaNdaS da SEcrE-
Taria dE SaÚdE do MUNicÍPio dE SaNTo aNTÔNio do TaUá,  conforme 
Termo Referência, mediante especificações do edital e seus anexos e de 
acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se através do 
sítio http://www.portaldecompraspublicas.com.br.
aBertUra: 13/04/2022 às 10:00H
o edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na 
sala da comissão Permanente de licitação, localizada na Praça alcides Pa-
ranhos, Nº 17, (altos)- centro - Santo antônio do Tauá no horário das 
8:00hs ás 12:00hs, a partir da publicação deste aviso até a data anterior 
aquela estipulada para sua abertura, bem como poderá ser consultado ou 
retirado no Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de contas dos Municípios 
do Estado do Pará - TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br

Maria WaLdeLiria BitteNcoUrt da siLVa cei
Pregoeira

Protocolo: 779001
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo 
caetaNo de odiVeLas

retiFicaÇÃo 
a Prefeitura Municipal de são caetano de odivelas, torna público 
aos interessados que realizará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔ-
Nico Nº 006/2022-SrP, publicado em matéria no d.o.U Seção 03, Edição 
nº 61, Pág. 269, doE/Pa pág 180 e diário do Pará pág. B14 no dia 
30/03/2022,. oNde LÊ-se: abertura: 07/04/2022, às 09:30hs. Leia-se: 
abertura: 12/04/2022, às 11:00hs. os demais conteúdos permanecem 
inalterados. Flavia cristina da silva - Pregoeiro/PMsco/decreto nº 
011/2022/PMsco.

Protocolo: 779002
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo 
GeraLdo do araGUaia
eXtrato de coNtrato

PreGÃo PreseNciaL Nº. 9/2022-008 - 
PraZo de ViGÊNcia 28.03.2022 a 28.03.2023

oBJeto: contratação de empresa para prestação de serviços mecâ-
nicos. dotação orçamentaria: 2.043. Prefeitura Mul de São Geraldo do 
araguaia, cNPJ: 10.249.241/0001-22, contratada: Tiago Tavares da Sil-
va36711148860, cNPJ: 30.078.990/0001-41 cT N. 20220120, valor: 
86.400,00. São Geraldo do araguaia - Pa, 28 de março de 2022, ordena-
dor (a) de despesas, Jefferson Douglas Jesus Oliveira.

Protocolo: 779003
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ/Pa
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos

ata de registro de Preços nº 009/2022 Pregão eletrônico srP 
nº 017/2022 objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição 
de gêneros alimentícios, objetivando atender as necessidades da Prefeitura, 
Secretarias e fundos municipais de São Miguel do Guamá/Pará Vigência: 
12 meses. data da assinatura: 25/03/2022 contratante: Prefeitura Munici-
pal de São Miguel do Guamá, cNPJ nº: 05.193.073/0001-60 contratadas: 
PEG PaG coMErcio dE aliMENToS EirEli, cNPJ 04.470.529/0001-20, 
valor r$ 3.200.907,50 (três milhões, duzentos mil, novecentos e sete reais 

e cinquenta centavos) alESSaNdrE do NaSciMENTo SilVa EirEli, cNPJ 
10.201.314/0001-06, valor r$ 158.672,85 (cento e cinquenta e oito mil, 
seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos, diSTriBUido-
ra HoSPiTalar raMoS E MENdoNÇa lTda, cNPJ 27.117.540/0001-06, 
valor r$ 26.296,00 (vinte e seis mil, duzentos e noventa e seis reais).

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20221683     

oriGeM: PreGÃo Nº 050/2021 
coNtrataNte: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo MiGUEl do GUaMá 
coNTraTada: ProJETar EdificaÇÃo E PaViMENTaÇÃo EirEli oBJETo: 
registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para 
construção, recomposição de meio-fio, passeio público e calçamento de 
praças, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
infraestrutura e Urbanismo de São Miguel do Guamá (SEMiU) do Município 
de São Miguel do Guamá. Valor ToTal: r$ 139.502,70 (cento e trinta e 
nove mil, quinhentos e dois reais e setenta centavos) ViGÊNcia: 15 de 
Março de 2022 a 31 de dezembro de 2022

edUardo saMPaio GoMes Leite
Prefeito Municipal

Protocolo: 779004
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA ALTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de terra aLta
aViso de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico N° 002/2022-PMta-Pe-srP
a Prefeitura municipal de terra alta/Pa, Torna público para conheci-
mento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o Pre-
gão Eletrônico 002/2022-PMTa-PE-SrP, que teve como objeto registro de 
Preços que objetiva contratação de Pessoa Jurídica para a aquisição de 
Óleo diesel S-10 para a recuperação de 31,67 Km de Estradas Vicinais no 
Município de Terra alta - Pará considerando o resultado apresentado pelo 
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Terra alta, decido pela adjudicação 
e Homologação do resultado do Processo licitatório do Pregão eletrônico 
002/2022-PMTa-PE-SrP a Empresa SUPEr PoSTo PalMEira lTda cNPJ 
n° 83.838.839/0001-20, como vencedora do item 01 e 02.

aViso de retiFicaÇÃo
Na publicação do dia 30/03/2022, n° 34.913, Pág 180 e 181 e Proto-
colo n° 778324.
onde se Lê: data de abertura 11/04/2022
Leia-se: 12/04/2022

eLiNaLdo Matos da siLVa
PrEfEiTo

Protocolo: 779005
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de coNtrato

oriGeM: Pregão eletrônico 9/2022-00010; coNTraTo Nº: 20229146 
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE UrUará; Valor ToTal: r$ 
- 350.693,00 (Trezentos e cinquenta Mil e Seiscentos e Noventa e Três 
reais), coNTraTo Nº: 20229147 coNTraTaNTE: fUNdo dE dESENV. 
da EdUcaÇÃo BáSica - fUNdEB; Valor ToTal: r$ - 428.260,00 (Qua-
trocentos e Vinte oito Mil e duzentos e Sessenta centavos); coNTraTo 
Nº: 20229148 coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo; Va-
lor ToTal: r$ - 130.536,00 (cento e Trinta Mil e Quinhentos e Trinta e 
Seis reais); coNTraTada: VarGaS & cia lTda; coNTraTo Nº: 20229149 
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE UrUará; Valor ToTal: r$ - 
475.870,00 (Quatrocentos e Setenta e cinco Mil e oitocentos e Setenta reais);
coNTraTo Nº: 20229150 coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdU-
caÇÃo; Valor ToTal: r$ - 184.116,00 (cento e oitenta e Quatro Mil 
e cento e dezesseis reais); coNTraTo Nº: 20229151 coNTraTaNTE: 
fUNdo dE dESENV. da EdUcaÇÃo BáSica - fUNdEB; Valor ToTal: 
r$ - 529.009,10 (Quinhentos e Vinte Nove Mil e Nove reais e dez centa-
vos; coNTraTada: l. J. aNTUNES EirEli - ME; coNTraTo. Nº: 20229152 
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE UrUará; Valor ToTal: r$ 
- 440.128,20 (Quatrocentos e Quarenta Mil e cento e Vinte oito reais e 
Vinte centavos), coNTraTo Nº: 20229153 coNTraTaNTE: fUNdo dE dE-
SENV. da EdUcaÇÃo BáSica - fUNdEB; Valor ToTal: r$ - 627.350,00 
(Seiscentos e Vinte e Sete Mil e Trezentos e cinquenta reais); coNTraTo 
Nº: 20229154 coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo; Valor 
ToTal: r$ - 187.216,00 (cento e oitenta e Sete Mil e duzentos e dezes-
seis reais); coNTraTada: N r da SilVa EirEli; coNTraTo Nº 20229155 
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE UrUará; Valor ToTal: r$ 
- 342.845,00 (Trezentos e Quarenta e dois Mil e oitocentos e Quarenta e 
cinco reais), coNTraTo Nº: 20229156 coNTraTaNTE: fUNdo dE dE-
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SENV. da EdUcaÇÃo BáSica - fUNdEB; Valor ToTal: r$ - 355.750,00 
(Trezentos e cinquenta e cinco Mil e Setecentos e cinquenta reais); coN-
TraTo Nº: 20229157 coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo; 
Valor ToTal: r$ - 152.650,00 (cento e cinquenta e dois Mil e Seiscentos 
e cinquenta reais)); coNTraTada: E S dE aNdradE EirEli oBJETo: 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos, 
compreendendo os serviços mecânicos de reparação de bomba injetora, 
reparação de injeção eletrônica, lanternagem, pintura, vidraçaria, alinha-
mento, balanceamento, troca de óleo lubrificante e assistência de socorro 
mecânicos, para atender a demanda dos fundos e Secretarias da Prefeitu-
ra de Uruará; ViGÊNcia: 24/03/2022 à 30/12/2022.
oriGeM: Pregão eletrônico 9/2022-00010; coNTraTo Nº: 20229165 
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo; Valor ToTal: r$ - 
156.600,00 (cento e cinquenta e Seis Mil e Seiscentos reais), coNTraTo 
Nº: 20229166 coNTraTaNTE: fUNdo dE dESENV. da EdUcaÇÃo BáSica 
- fUNdEB; Valor ToTal: r$ - 283.400,00 (duzentos e oitenta e Três Mil 
e Quatrocentos reais); coNTraTo Nº: 20229167 coNTraTaNTE: PrEfEi-
TUra MUNiciPal dE UrUará; Valor ToTal: r$ - 339.880,00 (Trezentos 
e Trinta e Nove Mil e oitocentos e oitenta reais); coNTraTada: a. E. 
florao coMErcio E iMPorTacao lTda; oBJETo: prestação de servi-
ços de manutenção preventiva e corretiva em veículos, compreendendo os 
serviços mecânicos de reparação de bomba injetora, reparação de injeção 
eletrônica, lanternagem, pintura, vidraçaria, alinhamento, balanceamento, 
troca de óleo lubrificante e assistência de socorro mecânicos, para atender 
a demanda dos fundos e Secretarias da Prefeitura de Uruará; ViGÊNcia: 
29/03/2022 à 30/12/2022.
oriGeM: Pregão eletrônico 9/2021-00053; coNTraTo Nº: 20229164 
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE UrUará; Valor ToTal: r$ 
- 785.000,00 (Setecentos e oitenta e cinco Mil reais); coNTraTada: fa-
coN coNSTrUcao E ENGENHaria EirEli oBJETo: locação de horas má-
quinas; ViGÊNcia: 25/03/2022 à 30/12/2022.
oriGeM: Pregão eletrônico 9/2021-00036; coNTraTo Nº: 20229163 
coNTraTaNTE: fUNdo dE dESENV. da EdUcaÇÃo BáSica - fUNdEB; 
Valor ToTal: r$ - 58.327,98 (cinquenta e oito Mil e Trezentos e Vinte 
e Sete reais e Noventa e oito centavos); coNTraTada: So PESadoS 
coMErcio dE PEcaS E acESSorioS lTda oBJETo: aquisição de peças 
para veículos a serem utilizadas na manutenção preventiva e corretiva dos 
veículos pertencentes a frota do fundo de desenv. da Educação Básica - 
fUNdEB; ViGÊNcia: 25/03/2022 à 30/12/2022.
oriGeM: Pregão eletrônico 9/2022-00002; coNTraTo Nº: 20229168 
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE UrUará; Valor ToTal: r$ - 
206.156,70 (duzentos e Seis Mil, cento e cinquenta e Seis reais e Setenta 
centavos), coNTraTo Nº: 20229169 coNTraTaNTE: fUNdo dE dESENV. 
da EdUcaÇÃo BáSica - fUNdEB; Valor ToTal: r$ - 910.243,20 (No-
vecentos e dez Mil, duzentos e Quarenta e Três reais e Vinte centavos); 
coNTraTo Nº: 20229170 coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdU-
caÇÃo; Valor ToTal: r$ - 274.875,60 (duzentos e Setenta e Quatro 
Mil, oitocentos e Setenta e cinco reais e Sessenta centavos); coNTraTa-
da: r GalVÃo da SilVa & cia lTda; oBJETo: aquisição de material de 
consumo, de construção e hidráulico, destinado atender a demanda dos 
fundos e Secretarias da Prefeitura de Uruará; ViGÊNcia: 29/03/2022 à 
30/12/2022.
oriGeM: Pregão eletrônico 9/2022-00009; coNTraTo Nº: 20229171 
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE UrUará; Valor ToTal: r$ - 
666.661,10 (Seiscentos e Sessenta e Seis Mil e Seiscentos e Sessenta e Um 
reais e dez centavos), coNTraTada: BarroS E rocHa lTda; coNTra-
To Nº: 20229172 coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE UrUará; 
Valor ToTal: r$ - 333.230,00 (Trezentos e Trinta e Três Mil e duzentos e 
Trinta reais); coNTraTada: NoVa aGroPEc EMPrEENdiMENToS EirEli; 
oBJETo: aquisição de material elétrico e equipamentos de segurança para 
manutenção da iluminação Pública; ViGÊNcia: 29/03/2022 à 30/12/2022
oriGEM: Pregão Eletrônico 9/2022-0012; coNTraTo Nº: 20229173 coN-
TraTaNTE: PrEfEiTUra fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo; Valor To-
Tal: r$ - 227.904,00 (duzentos e Vinte e Sete Mil e Novecentos e Quatro 
reais), coNTraTada: dElTa VEÍcUloS lTda; oBJETo: aquisição de ve-
ículo para atender a demanda Secretaria Municipal de Educação; ViGÊN-
cia: 29/03/2022 à 30/12/2022.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇo
Processo: 20223001; Espécie: ata de registro de Preço nº 20220013, 
referente ao coNcorrÊcia PÚBlica Para rEGiSTro dE PrEÇoS nº 
3/2022-0001; objeto: registro de Preços para seleção de proposta mais 
vantajosa para futura e eventual para contratação de pessoa Jurídica para 
prestação de manutenção predial preventiva e corretiva e das instalações, 
nas áreas privativas dos patrimônios públicos da prefeitura de Uruará vin-
culados a Secretaria Municipal de Educação; fornecedor: d&N ENGENHa-
ria lTda, no Valor Total: r$ 6.184.545,67 (Seis Milhões cento e oitenta 
e Quatro Mil e Quinhentos e Quarenta e cinco reais e Sessenta e Sete 
centavos);Vigência: 12 meses, contados de 23/03/2022 à 03/03/2023.

Protocolo: 779006

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de coNtrato

oriGeM: inexigibilidade 6/2022-00004; coNTraTo Nº: 20226011 
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE; Valor ToTal: r$ - 
8.640,00 (oito Mil e Seiscentos e Quarenta reais),; coNTraTada: . aMo-
riM da SilVa lTda; oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS TÉcNicoS ESPE-
cialiZadoS dE coNSUlToria E aSSESSoria Na árEa dE SaÚdE Para 
forTalEciMENTo da GESTÃo da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE do 
MUNiciPio da UrUará- Pa; ViGÊNcia: 17/03/2022 à 17 /03/2023.

Protocolo: 779007

.

.

ParticULares
.

FaZeNda Boa esPeraNÇa, rodriGo aNVersa
cPF:  925.000.131-20 

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: 779008

FaZeNda estreLa da MaNHÃ, GaBrieLa aNVersa 
cPF:  946.325.022-00 

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: 779009

FaZ. GoGÓ da eMa - GLeBa ParceLa 02 
Moacir ÂNGeLo BaLestreri 

cPF: 385.002.139-49 
Torna público que requereu a SEMMa/Paragominas, a lar para ativ. de 
cultura de ciclo curto e criação de bovinos situada no município de Para-
gominas/Pa.

Protocolo: 779010

FaZeNda saNta tereZiNHa, 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: 779011

FaZeNda trUNFo, VoLMar JoÃo aNVersa
cPF:  434.085.750-53 

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: 779012

“iVaNor aLBa, 
Torna público que recebeu da SEMaS - Secretaria de Estado de Meio am-
biente e Sustentabilidade a aUTEf n° 274021/2022, lar 13875/2022, mu-
nicípio de Novo Progresso/Pa.”

Protocolo: 779013

“teoBaLdo BirK, 
Torna público que recebeu da SEMaS - Secretaria de Estado de Meio am-
biente e Sustentabilidade a aUTEf n° 274016/2022, lar 13869/2022, mu-
nicípio de Novo Progresso/Pa.”

Protocolo: 779014

JG PaNcieri teMPera de Vidros eireLi, 
Torna público que requereu à SEMa SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aM-
BiENTE, ananindeua/Pa, a licença ambiental de operação para faBrica-
ÇÃo dE Vidro PlaNo E dE SEGUraNÇa, conforme Protocolo: r036022.

Protocolo: 779015
.

.

eMPresariaL
.

HoteL VitÓria Ltda 
localizada na av. dr. isaias Pinheiro, n° 45ª, Bairro Santa luzia, Novo 
Progresso/Pa, registrada sob o cNPJ 11.715.866/0001-76, torna público 
que requereu junto a Secretaria de Municipal de Meio ambiente SEMMa/NP 
a renovação de licença de operação, através do Processo n° 1467/2021 
no dia 03/11/2021, para atividade de Garagem de transportadora e seus 
anexos.

Protocolo: 779016

raFa coMercio de coMBUstÍVeis 
e LUBriFicaNtes Ltda - Me 
cNPJ nº 19.718.736/0001-28 

Torna público que através do processo 9501/2021 recebeu da SEMaS/Pa 
a lo N°13336/2022 para a atividade de Empresa Transportadora de Subs-
tancias e Produtos Perigosos, localizada no Município de Primavera, Estado 
do Pará.

Protocolo: 779017
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sidePar siderUrGica do Para Ltda 
cNPJ: 06.149.423/0004-05 

Torna público que recebeu da Secretaria Estadual de Meio ambiente e 
Sustentabilidade-SEMAS a autorização para exploração florestal AUTEF 
273778. obtidas através do processo 10166/2021

Protocolo: 779018

JM terraPLaNaGeM e coNstrUÇÕes Ltda
cNPJ nº 24.946.352/0001-00 

Torna público que através do requerimento N° r01122 recebeu da Secre-
taria Municipal de Meio ambiente de ananindeua - SEMMa/aNaNiNdEUa, 
a lo31722 para atividade de Usina de asfalto, inclusive móvel, localizada 
em ananindeua/Pa.

Protocolo: 779019
aUto Posto siLVa & siLVa Ltda 

aUto Posto aLVorada
cNPJ nº 18.998.901/0001-80

Torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade - SEMaS, a licença de operação nº 13130/2021, Pro-
cesso n°2021/14558, válida até 05/07/2025, para atividade de Transporte 
de Substancia e Produtos perigosos, localizada no Município de canaã dos 
carajás/Pa.

Protocolo: 779020

a eMPresa atacadÃo s.a. 
Estabelecido à rodoVia doUTor JoÃo MiraNda, N° 7873, Bairro 
criSTo rEdENTor - aBaETETUBa/Pa, cEP: 68.440-000, inscrita no 
cNPJ: 75.315.333/0326-55, torna público que recebeu da Secretaria 
de Meio ambiente de abaetetuba - SEMEia, a licença de instalação n° 
009/2022, processo n° 0797/2021 para a atividade de comercio varejista 
de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - 
Hipermercados.

Protocolo: 779021

a eMPresa atacadÃo s.a. 
localizada no município de São Paulo, estado de São Paulo, sito à avenida 
Morvan dias figueiredo, n° 6.169, Vila Maria - cEP 02170-901, inscrita 
no cNPJ: 75.315.333/0001-09, torna público que solicitou junto a Secre-
taria de Meio ambiente de Paragominas/Pa, licença Previa para exercer a 
atividade de comercio varejista de mercadorias em geral, com predomi-
nância de produtos alimentícios - Hipermercados em uma área localizada 
à rodovia Pa 125, S/N, Bairro angelim, cEP: 68.625-000, no município de 
Paragominas-Pa.

Protocolo: 779022

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 Pescados 
e FrUtos do Mar Ltda. (“sociedade”) a reunirem-se em reunião or-
dinária 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 partici-
par presencialmente na sede na Sociedade localizada na cidade de curuça, 
Estado do Pará, na rodovia curuça - abade - S/N, Bairro Pedreira, cEP 
68.750-000, ou de forma remota, virtualmente, pela plataforma Microsoft 
Teams, através do envio prévio de link para acesso dos sócios, para discu-
tir 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 Sociedade, sobre a situação do patri-
mônio líquido, conforme apontado nas demonstrações financeiras e meios 
de remediação, bem como acerca da responsabilidade dos administrado-
res; 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 ma-
térias 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: 779023

a Pessoa JUrÍdica coMÉrcio 
de aVes aLiaNÇa eireLi 

cNPJ: 36.837.759/0001-70, 
Torna público que solicitou da SEMa Santa izabel, a emissão de licença 
de operação, no dia 23 de março de 2022, para a atividade de comércio 
atacadista de aves vivas e ovos.

Protocolo: 779024

a empresa, P. M de aGUiar coMercio 
de coMBUstiVeis eireLi
cNPJ: 36.768.982/0001-03 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - 
SEMMa/Santarém-Pa, a licença Previa, Nº 2022/0000016, para atividade 
de comércio Varejista de combustíveis para Veículos automotores.

Protocolo: 779025

UrBaNa eNGeNHaria Ltda 
cNPJ: 04.488.941/0001 -77 

Torna público que requereu à SEMMa/Paragominas, licença ambiental Pré-
via, para a tipologia Edificação multifamiliar vertical.

Protocolo: 779026

LiceNÇa de oPeraÇÃo Para a atiVidade rUraL - Lar
a empresa FLora - FLoresta do araGUaia 

coNserVas aLiMeNtÍcias Ltda 
inscrita no cNPJ sob o n0 02.363.425/0001-90, conforme instrução dada 
pela resolução coNaMa n° 06/1986, torna público que obteve a licen-
ça de atividade rural lar nº 25. 12/2021, emitida em 13/12/2021, pela 
SEMMarH - conforme Processo administrativo nº 142/2021, para a ati-
vidade de Cultura de Ciclo Longo e Reflorestamento de Espécies Exóticas 
para a propriedade denominada flora - florESTa do araGUaia coN-
SErVaS aliMENTÍciaS lTda. localizada na rodovia Pa 449, KM 02, Setor 
industrial, bairro Suburbano, Município de floresta do araguaia - Pa.

Protocolo: 779027

editaL de coNVocaÇÃo
a cooPeratiVa Mista de eXtratiVisMo 

VeGetaL de NoVo ProGresso - cooPerMiNerios 
inscrita no cNPJ sob n° 11.507.6780001-81, Nire 154.000.147.02, 
através de seu presidente JoÃo BaTiSTa dE JESUS em cumprimento às 
disposições legais e estatutárias (lei nº 5.764/1971 e art. 52, alínea “d” do 
Estatuto Social), resolve: 
coNVocar
todos os cooperados da cooPerMiNerios, que para efeitos de quó-
rum, somam nessa data 11 (onze) para se reunirem em aSSEMBlEia GE-
ral EXTraordiNária de forma presencial, a realizar-se no dia 11 de abril 
de 2022 em sua sede, sito a rua 04 de abril nº 808 bairro e Jardim Planalto 
Novo Progresso-Pa no município de Novo Progresso estado do Pará, às 17h 
(dezessete horas) em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois 
terços) dos cooperados com direito a voto; 18h10min. (dezoito horas e 10 
minutos) em segunda a convocação com a presença da maioria simples 
(metade e mais um) dos cooperados com direito a voto e às 19:10 horas, 
em terceira e a última convocação, com a presença de mínimo dez coope-
rados com direito a voto para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) aprovação da transferência de processo minerários;
b) demais assuntos de interesse da cooperativa e que sejam de competên-
cia da assembleia geral extraordinária.
Novo Progresso-Pa, 24 de março de 2022, leonardo roldão da costa du-
arte, presidente.

adriana Ferreira da silva-Presidente
Protocolo: 779028

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de BeNeVides
aViso de cHaMada PÚBLica N.º 002/2022-seMed

a secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo torna pública a abertura 
da cHaMada PÚBLica N.º 002/2022-seMed. objeto: aquisição de 
gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e Empreendedor 
familiar rural para atender os alunos matriculados na rede Municipal de 
Ensino de Benevides/Pa, durante o ano de 2022. os interessados deverão 
entregar os docUMENToS e ProJETo dE VENda, conforme solicitado em 
edital, que serão recebidos às 10h00 (horário local) do dia 20 de abril de 
2022, no auditório do centro integrado de conhecimento (cic), situado 
na rua da constituinte, s/n.º, centro, Benevides/Pa. o edital da chamada 
Pública, na íntegra, encontra-se à disposição para consulta e download 
nos sites www.benevides.pa.gov.br e www.tcm.pa.gov.br. ordenadora de 
despesa: Maria do socorro Fernandes de oliveira - secretária Mu-
nicipal de educação de Benevides/Pa.

Protocolo: 779029

“FX serViÇos e coNstrUÇÕes eireLi  
cNPJ 18.514.318/0001-56 

responsável pelo loTEaMENTo Vila rEal localizado no município de iPi-
XUNa/Pa, torna público que requereu a SEMMa de ipixuna do Pará a ob-
tenção de licença de instalação e operação (lio) para o desenvolvimento 
da atividade de loTEaMENTo”.

Protocolo: 779030

a empresa ataN eNGeNHaria Ltda 
inscrita no cNPJ nº 83.352.807/0001-10 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
Belém - SEMMa, sob requerimento nº 5647/2021, a licença de instalação 
li Nº 28/2022, Porte: c-ii, com validade até 23/03/2026, visando a cons-
trução do rESidENcial ParQUE daS laraNJEiraS, Programa do Governo 
federal casa Verde e amarela.

Protocolo: 779031
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Demonstração do Resultado Abrangente
Exercício indo em 31 de dezembro - Em reais

 2.021 2.020
Superávit (Déicit) do Exercício 58.487 (2.920.709)
Outros resultado abrangentes - -
Resultado Abrangente do Exercício 58.487 (2.920.709)

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Exercício indo em 31 de dezembro - Em reais

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2.021 2.020
Déicit do exercício 58.487 (2.920.709)
Ajustado por:  
Depreciação e amortização 200.040 264.497
Despesa com provisão para contingências (58.487) 103.457
Valor residual de ativo imobilizado baixado 1.645.387 -
Déicit do exercício conciliado 1.845.427 (2.552.755)
Variações nos ativos e passivos  
Contas a receber de clientes 2.440.836 (1.927.618)
Estoques 2.010.789 (1.299.217)
Adiantamento a fornecedores 85.694 (57.056)
Demais contas do ativo circulante 98.313 96.967
Depósitos judiciais (30.180) (77.271)
Fornecedores (297.682) (133.445)
Honorários médicos (758.653) (298)
Obrigações sociais e trabalhistas (2.254.122) 189.919
Obrigações iscais (94.057) 1.129
Receitas diferidas (6.661.873) 7.542.548
Outros passivos (154.818) 75.921
Provisão para descontinuidade (1.201.831) 105.082
Realização de provisão para contingência - (98.843)
Caixa líquido gerado pelas 
 atividades operacionais (4.972.157) 1.865.063
Fluxo de caixa das atividades de investimentos  
Aquisição de imobilizado e intangível - (16.851)
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de investimentos - (16.851)
Fluxo de caixa das atividades de inanciamentos  
Empréstimos cedidos - partes relacionadas 4.949.402 (8.201.593)
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de inanciamentos 4.949.402 (8.201.593)
Redução do caixa e equivalentes de caixa (22.754) (6.353.381)
Demonstração da redução do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 24.754 6.378.135
No im do exercício 2.000 24.754
Redução do caixa e equivalentes de caixa (22.754) (6.353.381)
desenvolvido no Hospital Público Estadual Galileu, por mais 06 (seis) me-
ses, com vigência de 14/08/2020 a 13/02/2021. Em 16 de Fevereiro de 
2021 foi publicado no Diário Oicial do Estado, a prorrogação do Contrato 
de Gestão para gerenciamento e execução de atividades e serviços de 
saúde a ser desenvolvido no Hospital Público Estadual Galileu, por mais 02 
(dois) meses, com vigência de 14/02/2021 a 14/04/2021 Em 09 de Abril 
de 2021, foi irmada a prorrogação do Contrato de Gestão para gerencia-
mento e execução de atividades e serviços de saúde a ser desenvolvido no 
Hospital Público Estadual Galileu, por mais 06 (seis) meses, com vigência 
de 14/05/2021 a 14/10/2021. c) Encerramento do Contrato de Ges-
tão - Hospital Público Estadual Galileu Em 14 de outubro de 2.021, 
a Pró-Saúde Associação Beneicente de Assistência Social e Hospitalar 
encerrou suas atividades de gestão hospitalar na unidade “Hospital de 
Público Estadual Galileu”, devido ao encerramento do contrato de gestão. 
Como resultado do encerramento das atividades operacionais a adminis-
tração da Pró-Saúde transferiu a responsabilidade de gestão hospitalar a 
Secretaria de Saúde do Estado do Pará (SESPA), e procedeu à devolução 
dos estoques mantidos em seu poder, assim como os ativos imobiliza-
dos. Os efeitos reconhecidos no resultado do exercício de 2.021 foram:
Descrição 2.021
Baixa dos estoques de terceiros  (1.730.038)
Baixa do Ativo Imobilizado (1.664.275)
Total (3.394.313)
2. Base de Preparação: As demonstrações inanceiras foram elaboradas 
com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a 
legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpreta-
ções emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as nor-
mas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial 
a Resolução CFC n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2.002, para as Entidades 
sem inalidade de lucros. A emissão dessas demonstrações inanceiras foi 
aprovada pela diretoria em 24 de março de 2.022. 2.1 Base de mensu-
ração: As demonstrações inanceiras foram preparadas com base no cus-
to histórico com exceção dos instrumentos inanceiros mensurados pelo 
valor justo por meio do resultado. 2.2 Moeda funcional e moeda de 
apresentação: Essas demonstrações inanceiras são apresenta-

Pró-Saúde Associação Beneicente de Assistência Social e Hospitalar
Hospital Público Estadual Galileu - Belém/PA

CNPJ nº 24.232.886/0150-08
Demonstrações Financeiras

Balanço patrimonial
Exercício indo em 31 de dezembro - Em reais

Ativo Nota 2.021 2.020
Circulante   
Caixa e equivalentes de caixas 5 2.000 24.754
Contas a receber  6 1.484.750 3.925.586
Estoques 7 - 2.010.789
Adiantamento a fornecedores  7.885 93.579
Outros ativos circulante  30.552 128.865
  1.525.187 6.183.573
Não Circulante   
Realizável a longo prazo   
Partes relacionadas a receber 8 11.426.273 16.391.726
Depósitos judiciais  161.144 130.964
  11.587.417 16.522.690
Imobilizado 9 - 1.828.145
Intangível 9 - 17.282
  - 1.845.427
  11.587.417 18.368.118
Total do Ativo  13.112.604 24.551.691
Passivo e patrimônio liquido Nota 2.021 2.020
Circulante   
Fornecedores 10 52.594 350.276
Honorários médicos 11 - 758.653
Obrigações sociais e trabalhistas 12 176.140 2.430.262
Obrigações iscais  23.790 117.847
Receita diferida 13 12.318.868 18.980.741
Partes relacionadas a pagar 8 21.656 37.707
Outros passivos  29.797 184.615
  12.622.845 22.860.101
Não Circulante   
Provisão para descontinuidade 14 118.266 1.320.097
Provisão para contingências 15 50.000 108.487
  168.266 1.428.584
Patrimônio Líquido   
Patrimônio social  263.006 3.183.716
Superávit (déicit) do exercício  58.487 (2.920.709)
  321.493 263.006
Total do Passivo  13.112.604 24.551.691

Demonstração do Resultado
Exercício indo em 31 de dezembro - Em reais

 Nota 2.021 2.020
Receitas Operacionais   
Receitas com subvenções - custeio 16 38.731.170 39.675.284
Receitas inanceiras  61.861 61.086
Outras receitas  666.770 201.845
Total das Receitas  39.459.801 39.938.215
Despesas Operacionais   
Despesas com pessoal 17 (15.301.296) (17.664.395)
Serviços de terceiros 18 (9.036.432) (11.703.997)
Custos corporativos compartilhados 19 (1.548.653) (1.983.609)
Drogas, medicamentos e materiais 20 (5.568.168) (6.384.515)
  (31.454.549) (37.736.516)
Despesas gerais e administrativas 21 (1.528.591) (1.889.473)
Amortização e depreciação 9b (200.040) (264.497)
Despesas inanceiras  (70.172) (56.837)
Despesa com provisão para créditos
 de liquidação duvidosa 6 (2.812.136) (2.808.144)
Despesa com provisão para contingências 15 58.487 (103.457)
Resultado por encerramento de contrato 22 (3.394.313) -
  (7.946.765) (5.122.408)
Total das Despesas  (39.401.314) (42.858.924)
Superávit (Déicit) do Exercício  58.487 (2.920.709)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercício indo em 31 de dezembro - Em reais

  Superávit
 Patrimônio (Déicit) do 
 social exercício Total
Em 1° de janeiro de 2020 3.183.716 - 3.183.716
Déicit do exercício - (2.920.709) (2.920.709)
Em 31 de dezembro de 2020 3.183.716 (2.920.709) 263.006
Transferências (2.920.709) 2.920.709 -
Superávit do exercício - 58.487 58.487
Em 31 de dezembro de 2021 263.006 58.487 321.493
Notas explicativas da administração às demonstrações inanceiras

Exercícios indos em 31 de dezembro de 2.021 e 2.020
Cifras apresentadas em reais.

1. Contexto Operacional: a) Objetivos Sociais: A Pró-Saúde Associa-
ção Beneicente de Assistência Social e Hospitalar, de agora em diante 
denominada “a Entidade”, é uma Entidade civil, de direito privado, sem 
ins lucrativos, ilantrópica e que tem por inalidade, de acordo com seu 
estatuto social: I - Prestar assistência à saúde e serviços médico-hospi-
talares a quantos procurarem seus serviços, sem distinção de nacionali-
dade, raça, credo religioso, opinião política ou qualquer outra condição, 
tanto em regime de internação quanto ambulatorial. II - Prestar assis-
tência social por meio de asilos, creches e outras atividades que aju-
dem a comunidade a se realizar. III - Desenvolver a pesquisa, tanto pura 
quanto aplicada, sobretudo em seus estabelecimentos, para favorecer o 
aperfeiçoamento das atividades da saúde. IV - Levar a efeito atividades 
de saúde comunitária, com vistas à prevenção da doença, orientação sa-
nitária e imunização. Ainda de acordo com o seu estatuto para atingir 
suas inalidades a Pró-Saúde desenvolverá as seguintes atividades: I - 
Desenvolver atividades educacionais na saúde, podendo fundar e manter 
escolas, faculdades e cursos em geral e franqueá-los a quem de direito 
os procurar, podendo inclusive conceder bolsas de estudo. II - Prestar 
serviços em administração hospitalar, na modalidade de assessoria e/ou 
consultoria técnicas, diagnóstico ou a administração propriamente dita, a 
Entidades congêneres ou não e também a estabelecimentos próprios ou 
de terceiros, públicos ou privados. O eventual resultado das atividades re-
muneradas deverá ser obrigatoriamente, aplicado no desenvolvimento de 
suas inalidades. A Pró-Saúde prestará assistência gratuita aos que não 
tiverem recursos, na proporção, ao menos, que preceitua a legislação em 
vigor, nos estabelecimentos próprios e naqueles eventualmente aceitos 
em comodato ou qualquer outra forma de contratação. b) Contrato de 
Gestão - Manutenção das atividades operacionais: A Pró-Saúde As-
sociação Beneicente de Assistência Social e Hospitalar em 14 de fevereiro 
de 2.014, celebrou com a Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará o 
Contrato de Gestão para gerenciamento e execução de atividades e servi-
ços de saúde a ser desenvolvido no Hospital Público Estadual Galileu, com 
vigência de 12 (Doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, 
até o limite de 05 (cinco) anos. Em 11 de fevereiro de 2.019, a Pró-Saúde 
celebrou junto à Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará a pror-
rogação do Contrato de Gestão por mais 02 (dois) meses, com vigência 
de 14/02/2019 a 13/04/2019. Em 15 de março de 2.019, A Pró-Saúde 
celebrou junto à Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará a prorro-
gação do Contrato de Gestão por mais 06 (seis) meses, com vigência de 
14/04/2019 a 13/10/2019. Em 03 de outubro de 2.019, A Pró-Saúde ce-
lebrou junto à Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará, outra pror-
rogação do Contrato de Gestão por mais 04 (quatro) meses, com vigência 
de 14/10/2019 a 13/02/2020. Em 24 de fevereiro de 2.020, foi publicado 
no Diário Oicial do Estado, a prorrogação do Contrato de Gestão para ge-
renciamento e execução de atividades e serviços de saúde a ser desenvol-
vido no Hospital Público Estadual Galileu, por mais 06 (seis) meses, com 
vigência de 14/02/2020 a 13/08/2020. Em 26 de agosto de 2020 foi pu-
blicado no Diário Oicial do Estado, a prorrogação do Contrato de Gestão 
para gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde a ser 
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das em real, que é a moeda funcional da Entidade. 2.3 Uso de 
estimativas e julgamentos: A elaboração das demonstrações inancei-
ras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a 
Administração use de julgamentos e premissas na determinação do regis-
tro de estimativas que afetam a aplicação das políticas contábeis e os 
valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação 
das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores 
diferentes dos registrados nas demonstrações inanceiras devido às im-
precisões inerentes ao processo de sua determinação. A Entidade revisa 
as estimativas e as premissas pelo menos anualmente. As informações 
sobre incertezas de premissas e estimativas que apresentem risco signii-
cativo de resultar em ajuste material no próximo exercício inanceiro es-
tão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota 6 - Provisão para 
não realização das contas a receber; • Nota 9 - Depreciação e amortiza-
ção do ativo imobilizado e intangível; • Nota 14 - Provisão para desconti-
nuidade; e • Nota 15 - Provisão para contingências. 3. “Operação 
S.O.S.” e seus Relexos: Em agosto de 2018, a associação tomou co-
nhecimento de que alguns de seus executivos teriam, por iniciativa pró-
pria, colaborado espontânea e efetivamente com uma investigação con-
duzida pelo Ministério Público Federal no Estado do Rio de Janeiro. A as-
sociação esclarece que a ação judicial é sigilosa e, enquanto pessoa jurí-
dica, não tem acesso ao seu teor, porque, como evidenciado pela própria 
divulgação oicial do Ministério Público Federal, tratou-se de uma decisão 
unilateral dos colaboradores pessoas físicas. Não foram identiicados re-
lexos contábeis no Hospital Público Estadual Galileu - Belém/PA, pela 
qual a Sede Administrativa da Pró-Saúde e suas iliais do Estado do Rio de 
Janeiro foram objeto de investigação do Ministério Público. Buscando hon-
rar os 53 anos de existência e a relevância social de seus serviços, nota-
damente na saúde pública, um conjunto de ações concretas, que visam a 
estabelecer padrões elevados de integridade na rotina institucional vêm 
sendo adotados desde 2017, a im de garantir as atividades desenvolvidas 
pela associação através de um caminho de ética e transparência. Dentre 
outras ações podemos destacar a implantação do Programa de Integrida-
de Anticorrupção; desenvolveu o programa de governança corporativa; 
instituiu normas de transparência e reorganização de todos os seus pro-
cessos internos; treinamentos das novas regras institucionais à totalidade 
dos seus colaboradores; reestruturou sua diretoria; criou o departamento 
de controladoria; lançou o Código de Ética e de Conduta institucional com 
determinações claras que devem ser rigorosamente seguidas por todos os 
públicos: alta direção, colaboradores, usuários dos serviços, fornecedo-
res, contratantes e parceiros comerciais; lançou as bases para a implan-
tação da Superintendência Executiva de Integridade, estrutura com auto-
ridade e independência, encarregada de assegurar e iscalizar o cumpri-
mento do Programa de Integridade Anticorrupção; estruturou a Superin-
tendência Executiva de Integridade, com a contratação de colaboradores 
dedicados e estrutura própria; lançou o Canal de Denúncia e Canal de 
Consulta Ética; realizou treinamentos para colaboradores de diversas car-
reiras e níveis; e instituiu a publicação semanal Pílulas de Integridade. 
Este movimento de ações se tornaram uma rotina constante na entidade, 
levando e elevando o nível de disseminação da cultura e de aprendizado 
contínuo na aplicação dos mais modernos e seguros preceitos de gover-
nança e integridade. 4. Resumo das Principais Práticas Contábeis: As 
políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de 
maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstra-
ções inanceiras. a) Ativos circulantes e não circulantes: • Caixa e 
equivalentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e in-
vestimentos de curto prazo com liquidez imediata e vencimento igual ou 
inferior a 90 (noventa) dias e com insigniicante risco de variação no valor 
de mercado, sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. 
• Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes correspon-
dem aos valores a receber de clientes pela prestação de serviços no curso 
normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, 
obedecendo ao regime contábil da competência. • Estoques: Os estoques 
são avaliados ao custo médio de aquisição, que não exceda o valor de 
realização e referem-se aos produtos de materiais médico-hospitalares, 
de conservação e consumo geral, higiene, lavanderia, gêneros alimentí-
cios e medicamentos. • Imobilizado: Refere-se aos bens corpóreos adqui-
ridos e são demonstrados pelo valor do custo de aquisição. Contempla a 
depreciação correspondente, que é calculada pelo método linear e leva 
em consideração o tempo de vida útil e econômica estimado dos bens. • 
Intangível: Refere-se aos bens não corpóreos adquiridos e são demons-
trados pelo valor do custo de aquisição. Contempla a amortização corres-
pondente, que é calculada pelo método linear e leva em consideração o 
tempo de vida útil e econômica estimado dos bens. b) Passivos circu-
lantes e não circulantes: Os passivos circulantes e não circulantes são 
demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando 
aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cam-
biais incorridas até a data do balanço patrimonial. c) Provisões: Uma 
provisão é reconhecida no balanço quando a Entidade possui uma obriga-
ção legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é pro-
vável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. 
As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do 
risco envolvido. d) Receita diferida: As receitas diferidas de custeio ou 
de investimento são reconhecidas conforme NBC TG 07 - (Subvenção e 
Assistência Governamentais). Receita diferida - investimento: Inicialmen-
te os recursos provenientes de subvenções para investimentos são regis-
trados em contas contábeis do passivo não circulante, em contrapartida à 
entrada em disponibilidades vinculadas. Mediante a destinação dos recur-
sos aos bens de capital, os valores aplicados são transferidos para conta 
de subvenção a realizar, redutora dos subgrupos de imobilizado ou intan-
gível (conforme o caso). O reconhecimento da receita de subvenção de 
investimento no resultado ocorre proporcionalmente aos encargos de de-
preciação, amortização, ou de gastos atribuídos aos respectivos bens de 
capital em cada exercício. e) Patrimônio social: Composto pelos resul-
tados obtidos ao longo do período de existência da Entidade, que não tem 
capital social, devido à sua natureza jurídica de associação, conforme pre-
vê o art. 44 e seguintes do Código Civil. f) Receitas e despesas: O re-
sultado das operações é apurado pelo regime de competência de exercí-
cio, tendo o seu valor apurado, incorporado ao patrimônio social. Receitas 
de subvenções custeio: As receitas auferidas por subvenções correspon-
dem à cobertura dos gastos de custeio dos respectivos objetos contrata-
dos, e são reconhecidas no resultado do exercício proporcionalmente aos 
gastos incorridos. Custos e despesas: Os custos e despesas incorridos 
correspondem basicamente às despesas com pessoal, o consumo de ma-
teriais e medicamentos hospitalares, serviços médicos necessários ao 

funcionamento da unidade hospitalar, serviços de terceiros relacionados 
direta ou indiretamente ao funcionamento das operações hospitalares, 
despesas administrativas e os custos corporativos compartilhados. g) 
Instrumentos inanceiros • Ativos inanceiros não derivativos: A 
Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que 
foram originados. Todos os outros ativos inanceiros são reconhecidos 
inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das 
disposições contratuais do instrumento. Entidade tem os seguintes ativos 
inanceiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixas, contas a rece-
ber e empréstimos com partes relacionadas. • Passivos inanceiros não 
derivativos: Todos os passivos inanceiros não derivativos da Entidade 
são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna 
uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Entidade baixa 
um passivo inanceiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, 
canceladas ou vencidas. A Entidade tem os seguintes passivos inanceiros 
não derivativos: fornecedores, honorários médicos e partes relacionadas.
5. Caixa e Equivalentes de Caixa
Descrição 2.021 2.020
Caixa 2.000 24.752
Banco conta movimento (a) - 2
 2.000 24.754
6. Contas a Receber
Descrição 2.021 2.020
Secretaria do Estado de Saúde
  Pública do Pará (a)  7.105.030  6.733.730
(-) Perdas estimadas com créditos
 de liquidação duvidosa (b)  (5.620.280) (2.808.144)
  1.484.750  3.925.586
(a) Contas a receber - Custeio: As contas a receber com a Secretaria 
Executiva de Saúde Pública do Estado do Pará correspondem aos valores 
acumulados ao longo do contrato de gestão, não recebidos pela unida-
de Hospitalar. (b) Perdas estimadas com créditos de liquidação du-
vidosa: As perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa foram 
constituídas para fazer face aos valores a receber, vencidos acima de 360 
dias, com baixa expectativa de recebimento junto a Secretaria Executiva de 
Saúde Pública do Estado do Pará no próximo exercício social.
A movimentação da provisão no exercício foi a seguinte:
Descrição 2.021 2.020
Saldo em 1° de janeiro  (2.808.144) -
Complemento de perdas estimadas  (2.812.136) (2.808.144)
Saldo em 31 de dezembro (5.620.280) (2.808.144)
7. Estoques
Descrição 2.021 2.020
Medicamentos -  695.628
Materiais hospitalares de consumo e reposição -  810.102
Materiais de higiene e limpeza -  229.128
Materiais de expediente e impressos -  22.976
Gêneros alimentícios -  39.424
Manutenção -  117.311
Materiais hospitalares -  96.220
Outros -  695.628
 - 2.010.789
Conforme mencionado na nota explicativa n° 1c - Encerramento do contra-
to de gestão, devido ao encerramento das atividades operacionais, a admi-
nistração autorizou a baixa dos estoques existentes em 14 de outubro de 
2021, para o resultado do exercício na rubrica “Resultado do encerramento 
de contrato de gestão”.
8. Partes Relacionadas
Descrição 2.021 2.020
Ativo não circulante
Empréstimos de materiais e medicamentos (a)
Hospital Metropolitano  295.773  108.767
Hospital Oncológico - 3.613
Hospital de Altamira - 1.615
Hospital de Santarém  36.934  41.163
Hospital de Barcarena - 2.101
Empréstimos inanceiros (b)
Hospital Metropolitano   4.580.000  4.580.000
Hospital de Altamira  985.000  985.000
Hospital de Marabá - 159.000
Sede Administrativa  5.528.567  10.510.467
 11.426.273 16.391.726
Passivo circulante
Empréstimos de materiais e medicamentos (a)
Hospital Metropolitano 21.656 36.453
Hospital Oncológico - 1.009
Hospital de Barcarena - 245
 21.656 37.707
(a) - Empréstimos de materiais e medicamentos: Corresponde a em-
préstimos de materiais e medicamentos hospitalares efetuados ou tomados 
de outras unidades pertencentes à Pró-Saúde Associação Beneicentes de 
Assistência Social e Hospitalar. (b) - Empréstimos inanceiros: Corres-
ponde a empréstimos inanceiros efetuados às unidades pertencentes à 
Pró-Saúde Associação Beneicentes de Assistência Social e Hospitalar, para 
os quais não há prazo para devolução nem a incidência de juros. Essas 
operações inanceiras foram efetuadas com o consentimento da Secretaria 
do Estado de Saúde Pública do Pará - SESPA.
9. Imobilizado e Intangível  2.020
a) Composição  Depreciação
Itens Custo Acumulada Líquido
Equipamentos telefônicos  22.974   (21.028)  1.946
Equipamentos de informática  398.523   (360.350)  38.173
Maquinas e equipamentos 
 Hospitalares  769.269   (325.268)  444.001
Móveis e utensílios de escritório  345.611   (179.563)  166.048
Móveis e utensílios hospitalares  713.288   (387.479)  325.809
Benfeitorias  957.184   (118.761)  838.423
Instrumentos médico-hospitalares  18.321   (4.576)  13.745
Imobilização em andamento  - - -
Total imobilizado
Total do ativo imobilizado 3.225.170 (1.397.025) 1.828.145
Direito de uso de software 881.379 (864.097) 17.282
Total intangível
Total do ativo imobilizado 881.379 (864.097) 17.282
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b) Movimentação Saldo em  Transfe-  Encerramento Saldo em
Itens 31/12/20 Adições rências Baixas de contrato 31/12/21
Equipamentos telefônicos 22.974  1.441  -  -  (24.415) -
Equipamentos de informática 398.523  2.297   (5.519) -  (395.301) -
Máquinas e equipamentos 769.269  3.950  - -  (773.219) -
Móveis e utensílios de escritório 345.611  6.774  - -  (352.385) -
Móveis e utensílios hospitalares 713.288  4.425   (16.937) -  (700.776) -
Benfeitorias 957.184 - - -  (957.184) -
Instrumentos médico-hospitalares 18.321 -  16.937  -  (35.258) -
Adiantamento a fornecedores -   1.100     (1.100) - -
(-) Depreciação  (1.397.025)  (188.040)  5.519  -  1.579.546  -
Total imobilizado 1.828.145  (168.053) -  (1.100)  (1.658.992) -
Direito de uso de software 881.379 - 5.519 - (886.898) -
(-) Depreciação (864.097) (12.000) (5.519)  - 881.616  -
Total intangível 17.282  (12.000) - -  (5.282) -
Conforme mencionado na nota explicativa n° 1c - Encerramento do contrato 
de gestão, devido ao encerramento das atividades operacionais, a Adminis-
tração autorizou a baixa dos ativos imobilizados existentes em 14 de outu-
bro de 2021, para o resultado do exercício na rubrica “Resultado do encer-
ramento de contrato de gestão”. c) Taxas de depreciação e amortiza-
ção: As taxas de depreciação e amortização praticadas no exercício foram:
Descrição Taxa ao ano
Equipamentos telefônicos 10,0%
Equipamentos de informática 20,0%
Máquinas e equipamentos 10,0%
Móveis e utensílios 10,0%
Benfeitorias 10,0%
Instrumentos médico-hospitalares 10,0%
Direitos de uso de software 20,0%
10. Fornecedores
Descrição 2.021 2.020
Materiais e medicamentos  5.227   150.296
Serviços de terceira pessoa jurídica  47.367   199.980
  52.594  350.276
11. Honorários Médicos
Os honorários médicos a pagar estão registrados pelo valor de liquidação 
das obrigações e apresentam a seguinte composição:
Descrição 2.021 2.020
Honorários médicos pessoa jurídica - 758.653
 - 758.653
12. Obrigações Sociais e Trabalhistas
Descrição 2.021 2.020
Salários e ordenados  37.529   807.042
FGTS  6.346   125.373
INSS  -   79.811
Provisão de férias e encargos  122.276   1.406.410
Outras  9.989   11.626
  176.140  2.430.262
13. Receita Diferida: Corresponde aos valores pactuados com a Secretá-
ria Executiva de Saúde Pública do Estado do Pará, para utilização no custeio 
mensal e investimento em máquinas e equipamentos da unidade.
Descrição 2.021 2.020
Subvenção para custeio  12.318.868 18.980.741
 12.318.868 18.980.741
A movimentação no exercício foi a seguinte:
Descrição 2.021 2.020
Saldo inicial 18.980.741 18.980.741
(-) Realização (6.661.874) -
  12.318.867  18.980.741
14. Provisão para Descontinuidade de Contrato: Os valores provisio-
nados a título de descontinuidade das atividades, correspondem à multa 
rescisória do FGTS, que é estimada sobre o valor dos depósitos nas contas 
vinculadas, mediante a previsão de rescisão de contrato de trabalho por 
ocasião do encerramento do contrato de gestão. A movimentação da provi-
são no período foi a seguinte:
Descrição 2.021 2.020
Saldo inicial  1.320.097  1.215.015
Adições (Nota 17 - despesa com pessoal)  318.226  539.953
(-) Baixas por rescisões de contratos  (1.520.057) (434.871)
Saldo inal  118.266  1.320.097
15. Provisão para Contingências: A Entidade é parte em ações judiciais 
e processos administrativos perante tribunais e órgãos governamentais, 
decorrentes do curso normal de operações, envolvendo questões cíveis, 
trabalhistas e outros assuntos. A Administração da Entidade, com base 
em informações de seus assessores jurídicos, e análises das demandas 
judiciais pendentes, com base na experiência anterior referente às quan-
tias reivindicadas, constituiu provisão em montante considerado suiciente 
para cobrir as perdas potenciais com as ações em curso. Todas as etapas 
processuais das ações são acompanhadas pelo Departamento Jurídico da 
Entidade, sendo que todos os recursos legais são utilizados no sentido de 
defender os interesses dela até as últimas instâncias do Poder Judiciário. 
A composição do valor registrado referente às contingências prováveis de 
perda está demonstrada a seguir:
Descrição 2.021 2.020
Trabalhistas 50.000 108.487
 50.000 108.487
A movimentação da provisão está assim demonstrada:
Descrição 2.021 2.020
Saldo inicial 108.487 103.873
Adições - 103.457
(-) Baixas por realizações / reversões (58.487) (98.843)
Saldo inal 50.000 108.487
16. Receitas com Subvenções - Custeio: As receitas com subvenções - 
custeio corresponde ao contrato de gestão pactuado com a Secretaria Exe-
cutiva de Saúde Pública do Estado do Pará. Os valores são relativos à cober-
tura dos gastos de custeio dos respectivos objetos contratados e em 31 de 
dezembro de 2.021 montam a R$ 38.731.170 (Em 2.020 - R$ 39.675.284).
17. Despesas Com Pessoal
Descrição 2.021 2.020
Salários e ordenados  (9.180.005) (10.431.437)
Indenizações  (428.234) -
Horas extras  (184.016)  (471.820)
Décimo terceiro salário  (959.079)  (1.017.676)
Vale transporte  (404.834)  (539.623)
Insalubridade  (933.212)  (1.024.492)

Férias  (1.378.053)  (1.675.161)
FGTS  (970.211)  (1.264.190)
Provisão para descontinuidade 
 - multa rescisória FGTS  (318.226)  (539.953)
Contribuição patronal ao INSS  (3.467.639)  (3.784.191)
(-) Isenção da contribuição patronal ao INSS  3.467.639   3.784.191
PIS  (120.905)  (136.122)
(-) Isenção do PIS  120.905   136.122
Outras  (545.426)  (700.043)
  (15.301.296) (17.664.395)
18. Serviços de Terceiros
Descrição 2.021 2.020
Serviços médicos de terceiros  (7.091.297)  (9.301.392)
Serviços de terceiros pessoa física  -   (1.082.605)
Serviços de terceiros pessoa jurídica  (1.945.135)  (1.320.000)
  (9.036.432) (11.703.997)
19. Custos Corporativos Compartilhados: Refere-se ao custo corporati-
vo compartilhado da Sede Administrativa, relativo ao apoio técnico especiali-
zado, administração e processamento de informações da unidade hospitalar.
20. Drogas, Materiais e Medicamentos
Descrição 2.021 2.020
Medicamentos  (1.363.602)  (1.566.459)
Dietas enteral e parenteral  (68.283)  (75.893)
Órtese e prótese  (477.919)  (552.314)
Materiais de uso do paciente  (1.981.803)  (2.044.575)
Gases medicinais  (102.770)  (120.013)
Gêneros alimentícios  (757.882)  (781.208)
Materiais de limpeza e lavanderia  (363.398)  (427.051)
Impressos e materiais de expediente  (90.024)  (118.756)
Materiais de conservação, reparos 
 e consumo diversos  (245.025)  (203.439)
Outros  (117.462)  (494.807)
  (5.568.168) (6.384.515)
21. Despesas Gerais e Administrativas
Descrição 2.021 2.020
Energia elétrica, gás e telefone  (553.396)  (788.457)
Manutenções  (212.784)  (253.388)
Locações de equipamentos e veículos  (137.625)  (126.968)
Prêmios de seguros  (79.330)  (92.910)
Condução e taxis  (265.644)  (313.723)
Viagem ajuda de custo e reembolso de despesa  (50.516)  (58.734)
Software e suporte de informática  (66.701)  (61.428)
Outras  (162.595)  (193.867)
  (1.528.591) (1.889.473)
22. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos inanceiros que a Enti-
dade possui são classiicados da seguinte forma:
Descrição 2.021 2.020
Ativos
Valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa 2.000 24.754
Pelo custo amortizado
Contas a receber 1.484.750 3.925.586
Partes relacionadas 11.426.273 16.391.726
Total 12.913.023 20.342.066
Descrição 2.021 2.020
Passivos
Pelo custo amortizado
Fornecedores  52.594  350.276
Honorários médicos  -  758.653
Partes relacionadas  21.656  37.707
Total 74.250 1.146.636
Risco de liquidez: O principal risco inanceiro considerado pela Adminis-
tração da Entidade é o risco de liquidez, onde a Entidade possa eventual-
mente encontrar diiculdades em cumprir com as obrigações associadas 
com seus passivos inanceiros que são liquidados com pagamentos à vis-
ta e depende da realização inanceira do Contrato de Gestão. A Entidade 
trabalha alinhando a disponibilidade e a geração de recursos de modo a 
cumprir suas obrigações nos prazos acordados. 23. INSS Cota Patronal: 
(a) Certiicado de Entidade Beneicente de Assistência Social: Em 26 
de setembro de 2.014, foi publicada no Diário Oicial da União a portaria 
nº 943 de 25 de setembro de 2.014 que renovou o CEBAS (Certiicado de 
Entidade Beneicente de Assistência Social) da Pró-Saúde, relativo ao triê-
nio 2.010 a 2.012. Em 21 de dezembro de 2016 é publicada a portaria nº 
2.187, relativo ao processo de Supervisão SIPAR Nº 25000.089057/2015-
65 que cancelou o certiicado. Em 25 de julho de 2017 foi publicada a 
portaria nº 1.273 que suspendeu os efeitos da Portaria nº 2.187/2016, 
isto por força de tutela de evidência concedida nos autos da ação judicial 
de n.º 5008909-61.2017.4.03.6100, conirmada por sentença datada de 
27.11.2019 em curso perante a 2ª Vara Cível Federal de São Paulo, a 
qual determinou a retomada de referido Processo de Supervisão (SIPAR nº 
25000.089057/2015-65), este ainda aguardando, por conseguinte, julga-
mento. Em 28 de junho 2.012, a entidade protocolou o pedido de renova-
ção do CEBAS (Certiicado de Entidade Beneicente de Assistência Social) 
no Ministério da Saúde, SIPAR nº 25000.110426/2012-43, relativo ao triê-
nio 2.013 a 2.015, sendo Indeferido pela Portaria nº 771 de 29 de maio de 
2018. Em 04/07/2018 foi publicada a Portaria nº 1.006/2018 que suspen-
deu os efeitos da portaria nº 771/2018, também por força de tutela de evi-
dência concedida nos autos da ação de n.º 5008909-61.2017.4.03.6100, 
conirmada por sentença datada de 27.11.2019 em curso perante a 2ª Vara 
Cível Federal de São Paulo, a qual determinou a retomada de re-
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Aos Administradores, Pró-Saúde Associação Beneicente de As-
sistência Social e Hospitalar - Hospital Público Estadual Galileu 
- Belém - PA Opinião sem ressalva: Examinamos as demonstrações 
inanceiras da Pró-Saúde Associação Beneicente de Assistência 
Social e Hospitalar – Hospital Público Estadual Galileu – Belém/
PA (entidade) que compreende o balanço patrimonial, em 31 de dezem-
bro de 2.021, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos luxos de caixa 
para o exercício indo naquela data, bem como as correspondente no-
tas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
Em nossa opinião, as demonstrações inanceiras acima referidas apre-
sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e inanceira da entidade em 31 de dezembro de 2.021, o 
desempenho de suas operações e os seus luxos de caixa para o exercí-
cio indo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil. Base para opinião sem ressalva: Nossa auditoria foi conduzida 
de acordo com as normas brasileiras de auditoria. Nossas responsabi-
lidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações inanceiras”. Somos independentes em relação à Entidade, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Proissional do Contador e nas normas proissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais res-
ponsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suiciente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião sem ressalva.Ênfase - Encerramento do contrato de 
gestão hospitalar: Conforme mencionado na nota explicativa 1c, as 
operações de gestão hospitalar do Hospital Público Estadual Galileu fo-
ram encerradas em 14 de outubro de 2.021. A Administração aguarda o 
desfecho da negociação junto ao Governo do Estado do Pará no intuito 
de receber os valores pendentes e, consequentemente, liquidar os pas-
sivos registrados. Nossa opinião não está ressalvada em função desse 
assunto. Ênfase – Efeitos da “Operação S.O.S.”: Chamamos a aten-
ção para a nota explicativa n° 3, que descreve os relexos da “Opera-
ção S.O.S.” ocorrida no exercício de 2018 envolvendo a Pró-Saúde, que 
abrange: (i) A colaboração espontânea realizada por alguns executivos 
da Pró-Saúde em investigação conduzida pelo Ministério Público Federal 
no Estado do Rio de Janeiro, da qual tomou-se conhecimento em agos-
to de 2.018; (ii) Até a presente data, não foram identiicados ajustes 
contábeis que pudessem afetar o patrimônio líquido do Hospital Público 
Estadual Galileu – Belém/PA; e (iii) As ações que estão sendo adotadas 
pela Administração corporativa da Pró-Saúde. Nossa opinião não está 
modiicada em relação a esses assuntos. Responsabilidade da admi-
nistração e da governança pelas demonstrações inanceiras: A 
administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações inanceiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela deter-
minou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
inanceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude e erro. Na elaboração das demonstrações inanceiras, a ad-
ministração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacio-
nados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil 
na elaboração das demonstrações inanceiras, a não ser que a adminis-
tração pretenda cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alterna-

tiva realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis 
pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações inanceiras. 
Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações 
inanceiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações inanceiras, tomadas em conjunto, estão livres de dis-
torção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável 
é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a audito-
ria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam inluenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários toma-
das com base nas referidas demonstrações inanceiras. Como parte da 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria, 
exercemos julgamento proissional e mantemos ceticismo proissional 
ao longo da auditoria. Além disso: • Identiicamos e avaliamos os riscos 
de distorção relevante nas demonstrações inanceiras, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos pro-
cedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suiciente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de 
fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsiicação, 
omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimen-
to dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, 
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eicácia dos controles 
internos da Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas di-
vulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do 
uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional 
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dú-
vida signiicativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações inanceiras ou incluir modiicação em 
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. • Avalia-
mos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
inanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações inanceiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos 
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspec-
tos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
signiicativas de auditoria, inclusive as eventuais deiciências signiicati-
vas nos controles internos que identiicamos durante nossos trabalhos. 

São Paulo, 24 de março de 2.022. 
LM Auditores Associados - CRC 2SP018.611/O-8

Maurício Diácoli - CRC 1SP129.562/O-5

ferido Processo de Renovação (SIPAR nº 25000.110426/2012-43), 
este ainda aguardando, por conseguinte, julgamento. Em 20/08/2020 foi 
publicado no Diário Oicial da União a Portaria nº 794, de 25 de agosto de 
2020, que Defere, sub judice, a Renovação do CEBAS relativo ao triênio 
de 2013 à 2015. Relativamente ao triênio de 2.004 a 2006, tem-se que o 
processo SIPAR 25000.163451/2011-49 foi retomado em função da Ação 
Popular nº 0139700-62.2013.4.02.5102, havendo o indeferimento, em 
grau de reconsideração, da Renovação do CEBAS (Certiicado de Entidade 
Beneicente de Assistência Social), ato este exteriorizado pela portaria nº 
805 de 05 de junho de 2018, publicada no DOU em 19.06.2018. No entan-
to, por força de tutela de evidência concedida nos autos da ação judicial 
de n.º 5008909-61.2017.4.03.6100, conirmada por sentença datada de 
27.11.2019, em curso perante a 2ª Vara Cível Federal de São Paulo, referi-
do indeferimento foi suspenso, pela portaria de n.º 1.103, de 19.07.2018, 
publicada no DOU em 23.07.2018, ao que, pelo momento, a renovação do 
CEBAS da entidade, ainda aguarda apreciação por parte do Ministério da 
Saúde. Em 01 de agosto de 2.015 foi protocolado novo requerimento de re-
novação, registrado SIPAR nº 25000.100966/2015-61, o qual se encontra 
aguardando análise em ordem cronológica. Em 24/07/2018 foi protocolado 
novo requerimento no Sistema de Certiicação das Entidades Beneicentes 
de Assistência Social em Saúde, registrado SIPAR nº 25000.127908/2018-
28, relativo ao triênio 2019 a 2021. Em 02/07/2021 foi protocolado novo 
requerimento de renovação, no Sistema de Certiicação das Entidades de 
Assistência Social em Saúde, registrado SIPAR nº 25000.100840/2021-35 
relativo ao triênio 2022 a 2024. Até a data de aprovação dessas demons-
trações inanceiras os requerimentos não tinham sido julgados. O CEBAS 
esteve válido durante todo o exercício de 2021 por determinação do art. 8º 
do Decreto Federal nº 8.242/14. A Pró-Saúde atende assim os requisitos 
constitucionais e legais referentes à concessão e renovação do CEBAS, o 
que lhe reconhece a imunidade em relação aos tributos a ela referidos, 
principalmente a cota patronal. (b) Apresentação da cota patronal: A 
cota patronal e sua respectiva isenção estão demonstradas na nota expli-
cativa n° 17 - Despesas com pessoal não afetando o resultado do exercício. 
(c) Ganhos ou perdas e riscos potenciais: A cota patronal do INSS re-
gistrada em contas de resultado não potencializa qualquer ganho ou perda, 
excetuando-se a desoneração da contribuição de seus custos e despesas 
operacionais que lhe atribui maior eiciência no desenvolvimento de suas 
atividades. 24. Renúncia Fiscal: A Pró-Saúde Associação Beneicente de 
Assistência Social e Hospitalar - Hospital Público Estadual Galileu, é uma 
entidade sem ins lucrativos, imune ao recolhimento do imposto de renda 
e isenta da contribuição social sobre o superávit, assim como em relação 
à contribuição patronal do INSS. A Pró-Saúde Associação Beneicente de 
Assistência Social e Hospitalar, é uma organização social de saúde, que 
não efetuou nenhuma distribuição de parcela de seu patrimônio ou renda, a 
qualquer título, aplicando seus recursos integralmente em suas inalidades 
estatutárias, no país. Por conseguinte, cumpre os requisitos legais para o 
não pagamento/recolhimento de impostos e contribuições assim discrimi-
nado: Esfera Federal - Na esfera federal o benefício constitucional da imu-

nidade e isenções legais asseguram à Pró-Saúde o não pagamento/reco-
lhimento dos seguintes impostos/contribuições: Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica (IRPJ), Imposto de Renda retido na Fonte (IRRF) sobre aplicações 
de renda ixa e variável, Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL), Contri-
buição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Contribuição 
ao PIS e Contribuição Previdenciária Patronal (INSS) sobre a folha de paga-
mento em razão do Certiicado de Entidade Beneicente de Assistência So-
cial e Hospitalar. Esfera Estadual - O benefício constitucional da imunidade 
assegura o não pagamento/recolhimento do Imposto de Transmissão Cau-
sa Mortis e Doações (ITCMD) e do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA), através de requerimentos especíicos. Esfera Muni-
cipal - O benefício constitucional de isenção assegura o não pagamento / 
recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) 
à Prefeitura de Belém, através de requerimentos especíicos. Em atendi-
mento a ITG 2.002 (R1) - entidade sem inalidade de lucros, aprovada pela 
resolução do Conselho Federal de Contabilidade n. º 1.409/12, o valor da 
renúncia iscal que a entidade obteve no exercício de sua atividade, como 
se a obrigação devida fosse, está apresentado abaixo:
Descrição 2.021 2.020
Contribuição para o inanciamento 
 da seguridade social  (977.957) (1.198.147)
Contribuição patronal ao INSS  (3.467.639)  (3.784.191)
Contribuição ao PIS  (120.905)  (136.122)
Imposto sobre serviços (ISS)  (967.079) (1.917.764)
  (5.533.580) (7.036.224)
Ressalte-se que os valores das contribuições são informados apenas nas 
notas explicativas, observado o seguinte: as referidas contribuições não 
representam custo, despesa ou obrigação da entidade em razão de sua 
imunidade e isenção tributária, bem como nenhum ganho efetivo, perda ou 
risco potencial à entidade. 25. Pacientes Atendidos: A entidade prestou 
serviços apenas ao S.U.S. (Sistema Único de Saúde), atendendo assim 
a Lei 12.101/09 que determina o percentual mínimo de atendimento a 
pacientes S.U.S em 60%, para ins de gratuidade. 26. Outros Assun-
tos - Pandemia Covid-19: O surto do novo coronavírus (Covid-19) foi 
considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) uma pandemia em 
11 de março de 2020 com impactos relevantes na economia nacional e 
internacional. A pandemia desencadeou importantes ações de governos e 
entidades privadas, que somados ao impacto na saúde da população e 
sistemas de saúde mundial. A área da Saúde foi um dos setores que teve 
a rotina fortemente afetada pela pandemia de Covid-19. Os principais im-
pactos observados na unidade hospitalar no exercício de 2021, foram: • 
Aumento substancial dos estoques hospitalares, tendo em vista a neces-
sidade de aumentar o estoque de segurança das unidades, • Aumento de 
custos dos estoques hospitalares, em razão alta procura e baixa oferta de 
materiais hospitalares; A Administração entende que diante do impacto nas 
operações e resultados inanceiros, e em função das medidas já tomadas, 
não há necessidade de provisionamentos adicionais até o momento.
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Demonstração do resultado abrangente
Exercício indo em 31 de dezembro - Em reais

 2.021 2.020
Déicit do Exercício - (2.761.517)
Outros resultado abrangentes - -
Resultado Abrangente do Exercício - (2.761.517)

Demonstração dos luxos de caixa - método indireto
Exercício indo em 31 de dezembro - Em reais

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2.021 2.020
Déicit do exercício - (2.761.517)
Ajustado por:
Depreciação e amortização 844.577 1.021.677
Despesa com provisão para
 créditos de liquidação duvidosa - 1.015.329
Despesa com provisão para contingências 152.815 40.589
Receita de subvenções (844.577) (1.021.677)
Superávit (déicit) do exercício ajustado 152.815 (1.705.599)
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber (44.518) (13.495.076)
Estoques 3.096.663 (1.242.304)
Outros ativos circulante (262.467) 62.931
Depósitos judiciais 0 (33.996)
Fornecedores 534.034 (613.512)
Honorários médicos 303.543 (137.999)
Obrigações sociais e trabalhistas 1.714.393 (8.650)
Obrigações iscais (212.658) 264.284
Receita diferida (4.337.422) 16.651.786
Outros passivos 59.230 (17.232)
Provisão para descontinuidade 66.091 51.508
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
 atividades operacionais 1.069.703 (223.859)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de ativo imobilizado e intangível (22.403) (7.136)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimentos (22.403) (7.136)
Fluxo de caixa das atividades de inanciamentos
Empréstimos (cedidos) devolvidos
 à partes relacionadas (1.008.262) (7.530.748)
Subvenção para compra de ativo imobilizado 22.403 7.136
Caixa líquido gerado pelas
 atividades de inanciamentos (985.859) (7.523.612)
Aumento (redução) do caixa
 e equivalentes de caixa 61.441 (7.754.606)
Demonstração do aumento (redução)
 do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 10.007 7.764.613
No im do exercício 71.448 10.007
 61.441 (7.754.606)
em caráter de excepcionalidade, prorrogando o contrato de gestão por mais 
3 meses, até 17 de janeiro de 2022, e ainda, informando que o Contrato de 
Gestão poderá ser prorrogado após aquela data enquanto perdurar o pro-
cesso de chamamento público para escolha da nova Organização Social de 
Saúde (OSS), que passará a gerir o Hospital Infantil Oncológico. A unidade 
vem apurando déicits operacionais recorrentes, consequentemente, em 31 
de dezembro de 2021 apresenta capital circulante líquido negativo de R$ 
13.987.397 e patrimônio líquido negativo de R$ 2.482.205. A Administra-
ção da Pró-Saúde, vem implementando esforços para equilibrar as receitas 
e despesas do contrato de gestão irmado com o Governo do Estado do 
Pará. A Administração buscará ações estratégicas que são reduzir ainda 
mais os custos hospitalares sem prejudicar os atendimentos e pleitear junto 
ao Governo do Estado do Pará o reequilíbrio inanceiro contrato de gestão.
c) Monitoramento do contrato de gestão: O Governo do Estado do Pará, 
através de sua Secretaria Especial de Estado de Proteção Social e da Se-
cretaria Executiva de Estado de Saúde Pública, instituiu o Grupo Técnico de 
Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais, 
que procederá ao acompanhamento da execução do contrato e a veriica-
ção periódica do desenvolvimento das atividades e resultados obtidos pela 
Organização Social com a aplicação dos recursos sob sua gestão, elabo-
rando relatório circunstanciado, cuja cópia deverá ser, inclusive, encami-
nhada à Assembleia Legislativa do Estado do Pará. A veriicação é relativa 
ao cumprimento das diretrizes e metas deinidas no contrato e restringir-
-se-á aos resultados obtidos em sua execução, através dos indicadores 
de desempenho estabelecidos, em confronto com as metas pactuadas 
e com a economicidade no desenvolvimento das respectivas atividades.
As etapas do processo de avaliação do Contrato de Gestão estão divididas da 
seguinte forma: I - Prestação de Serviços Hospitalares (Mapa de Produção);
II - Indicadores de Qualidade; e III - Prestação de Contas.

Pró-Saúde Associação Beneicente de Assistência Social e Hospitalar
Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo - Belém/PA

CNPJ nº 24.232.886/0168-37
Demonstrações Financeiras

Balanço patrimonial
Exercício indo em 31 de dezembro - Em reais

Ativo Nota 2.021 2.020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5 71.448 10.007
Contas a receber 6 16.021.191 15.976.673
Estoques 7 1.707.971 4.804.634
Adiantamentos a fornecedores  313.218 197.812
Outros ativos circulante  497.099 487.259
  18.610.927 21.476.384
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Impostos a recuperar 8 1.194.442 982.221
Outros ativos não circulantes  - 75.000
Empréstimos - partes relacionadas 9 11.998.699 10.700.554
Depósitos judiciais  60.281 60.281
  13.253.422 11.818.056
Imobilizado 10 2.998.946 3.715.283
Intangível 10 19.384 125.221
(-) Subvenções a realizar 10 (3.018.330) (3.840.504)
  - -
  13.253.422 11.818.056
Total do Ativo  31.864.349 33.294.440
Passivo e patrimônio líquido Nota 2.021 2.020
Circulante
Fornecedores 11 1.532.130 998.096
Honorários médicos 12 1.347.012 1.043.469
Obrigações sociais e trabalhistas 13 4.729.751 3.015.358
Obrigações iscais  234.101 446.759
Receita diferida 14 24.357.393 28.694.815
Empréstimos - partes relacionadas 10 317.196 27.313
Outros passivos  80.741 21.511
  32.598.324 34.247.321
Não Circulante
Provisão para descontinuidade 15 1.554.826 1.488.735
Provisão para contingências 16 193.404 40.589
  1.748.230 1.529.324
Patrimônio Líquido Negativo
Patrimônio social  (2.482.205) 279.312
Déicit do exercício  - (2.761.517)
  (2.482.205) (2.482.205)
Total do Passivo  31.864.349 33.294.440

Demonstração do resultado
Exercício indo em 31 de dezembro - Em reais

Receitas Operacionais Nota 2.021 2.020
Receitas de subvenções - custeio 17 62.559.191 56.712.924
Receitas de subvenções - investimento 10b 844.577 1.021.677
Receitas inanceiras  6.395 66.637
Receita - trabalho voluntários  2.766 5.409
Outras receitas  684.844 212.607
Total das Receitas  64.097.773 58.019.254
Despesas Operacionais
Despesas com pessoal 18 (21.798.269) (20.872.493)
Serviços de terceiros 19 (22.518.303) (19.125.720)
Custo corporativo compartilhado 20 (2.977.194) (2.918.546)
Drogas, medicamentos e materiais 21 (13.195.091) (12.926.954)
  (60.488.857) (55.843.713)
Despesas gerais e administrativas 22 (3.331.076) (3.766.844)
Despesa - trabalho voluntários  (2.766) (5.409)
Despesa com provisão para
 créditos de liquidação duvidosa 6 - (1.015.329)
Despesa com provisão
 para contingências 16 (152.815) (40.589)
Despesas inanceiras  (122.259) (108.887)
  (3.608.916) (4.937.058)
Total das Despesas  (64.097.773) (60.780.771)
Déicit do Exercício  - (2.761.517)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido negativo
Exercício indo em 31 de dezembro - Em reais

  Superávit
 Patrimônio (déicit) do
 social exercício Total
Em 1° de Janeiro de 2.020 279.312 - 279.312
Transferência - - -
Déicit do exercício - (2.761.517) (2.761.517)
Em 31 de Dezembro de 2.020 279.312 (2.761.517) (2.482.205)
Transferência (2.761.517) 2.761.517 -
Déicit do exercício - - -
Em 31 de Dezembro de 2.021 (2.482.205) - (2.482.205)
Notas explicativas da administração às demonstrações inanceiras

Exercício indo em 31 de dezembro de 2.021 e 2.020
Cifras apresentadas em reais.

1. Contexto Operacional: a) Objetivos Sociais: A Pró-Saúde Associa-
ção Beneicente de Assistência Social e Hospitalar, de agora em diante 
denominada “a Entidade”, é uma Entidade civil, de direito privado, sem ins 
lucrativos, ilantrópica e que tem por inalidade, de acordo com seu esta-
tuto social: I - Prestar assistência à saúde e serviços médico-hospitalares 
a quantos procurarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, 
credo religioso, opinião política ou qualquer outra condição, tanto em re-
gime de internação quanto ambulatorial. II - Prestar assistência social por 
meio de asilos, creches e outras atividades que ajudem a comunidade a 
se realizar. III - Desenvolver a pesquisa, tanto pura quanto aplicada, so-
bretudo em seus estabelecimentos, para favorecer o aperfeiçoamento das 
atividades da saúde. IV - Levar a efeito atividades de saúde comunitária, 
com vistas à prevenção da doença, orientação sanitária e imunização. Ain-
da de acordo com o seu estatuto para atingir suas inalidades a Pró-Saúde 
desenvolverá as seguintes atividades: I - Desenvolver atividades educa-
cionais na saúde, podendo fundar e manter escolas, faculdades e cursos 
em geral e franqueá-los a quem de direito os procurar, podendo inclusive 
conceder bolsas de estudo. II - Prestar serviços em administração hospi-
talar, na modalidade de assessoria e/ou consultoria técnicas, diagnóstico 
ou a administração propriamente dita, a Entidades congêneres ou não e 
também a estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou priva-
dos. O eventual resultado das atividades remuneradas deverá ser obriga-
toriamente, aplicado no desenvolvimento de suas inalidades. A Pró-Saúde 
prestará assistência gratuita aos que não tiverem recursos, na proporção, 
ao menos, que preceitua a legislação em vigor, nos estabelecimentos pró-
prios e naqueles eventualmente aceitos em comodato ou qualquer outra 
forma de contratação. b) Contrato de Gestão - Continuidade operacional: A 
Pró-Saúde Associação Beneicente de Assistência Social e Hospitalar em 18 
de agosto de 2.015, celebrou com a Secretaria de Saúde Pública do Estado 
do Pará o Contrato de Gestão para gerenciamento e execução de ativida-
des e serviços de saúde a ser desenvolvido no Hospital Oncológico Infantil 
Octávio Lobo, com vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 
por igual período, até o limite de 05 (cinco) anos. Em 18 de agosto de 2020 
foi celebrado o 12° Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, em caráter de 
excepcionalidade, prorrogando o contrato de gestão por mais 12 meses, 
até 17 de agosto de 2021, e ainda, informando que o Contrato de Gestão 
poderá ser prorrogado após aquela data enquanto perdurar o processo de 
chamamento público para escolha da nova Organização Social de Saúde 
(OSS), que passará a gerir o Hospital Infantil Oncológico. Em 18 de agos-
to de 2021 foi celebrado o 13° Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, em 
caráter de excepcionalidade, prorrogando o contrato de gestão por mais 2 
meses, até 17 de outubro de 2021, e ainda, informando que o Contrato de 
Gestão poderá ser prorrogado após aquela data enquanto perdurar o pro-
cesso de chamamento público para escolha da nova Organização Social de 
Saúde (OSS), que passará a gerir o Hospital Infantil Oncológico. Em 15 de 
outubro de 2021 foi celebrado o 14° Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, 
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     2. Base de Preparação: As demonstrações inanceiras foram 
elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais 
abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e as 
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e 
as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em espe-
cial a Resolução CFC n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2.002, para as Entida-
des sem inalidade de lucros. A emissão dessas demonstrações inanceiras 
foi aprovada pela diretoria em 24 de março de 2.022. 2.1 Base de Mensu-
ração: As demonstrações inanceiras foram preparadas com base no custo 
histórico com exceção dos instrumentos inanceiros mensurados pelo valor 
justo por meio do resultado. 2.2 Moeda funcional e moeda de apresen-
tação: Essas demonstrações inanceiras são apresentadas em real, que é 
a moeda funcional da Entidade. 2.3. Uso de estimativas e julgamentos: 
A elaboração das demonstrações inanceiras de acordo com as práticas 
contábeis adotados no Brasil exige que a Administração faça julgamentos, 
estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os 
valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados 
podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de 
maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reco-
nhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer 
períodos futuros afetados. As informações sobre incertezas de premissas e 
estimativas que apresentem risco signiicativo de resultar em ajuste ma-
terial no próximo exercício inanceiro e julgamentos críticos referentes às 
políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reco-
nhecidos nas demonstrações inanceiras estão incluídos nas seguintes notas 
explicativas: • Nota 06 - Provisão pela não realização das receitas diferidas;
• Nota 10 - Depreciação e amortização do ativo imobilizado e intangível;
• Nota 15 - Provisão para descontinuidade; • Nota 16 - Provisão para con-
tingências. 3. “Operação S.O.S” e deus Relexos: Em agosto de 2018, a 
associação tomou conhecimento de que alguns de seus executivos teriam, 
por iniciativa própria, colaborado espontânea e efetivamente com uma in-
vestigação conduzida pelo Ministério Público Federal no Estado do Rio de 
Janeiro. A associação esclarece que a ação judicial é sigilosa e, enquanto 
pessoa jurídica, não tem acesso ao seu teor, porque, como evidenciado 
pela própria divulgação oicial do Ministério Público Federal, tratou-se de 
uma decisão unilateral dos colaboradores pessoas físicas. Não foram iden-
tiicados relexos contábeis no Hospital Oncológico Infantil- Belém/PA, pela 
qual a Sede Administrativa da Pró-Saúde e suas iliais do Estado do Rio 
de Janeiro foram objeto de investigação do Ministério Público. Buscando 
honrar os 53 anos de existência e a relevância social de seus serviços, no-
tadamente na saúde pública, um conjunto de ações concretas, que visam 
a estabelecer padrões elevados de integridade na rotina institucional vêm 
sendo adotados desde 2017, a im de garantir as atividades desenvolvidas 
pela associação através de um caminho de ética e transparência. Dentre 
outras ações podemos destacar a implantação do Programa de Integridade 
Anticorrupção; desenvolveu o programa de governança corporativa; insti-
tuiu normas de transparência e reorganização de todos os seus processos 
internos; treinamentos das novas regras institucionais à totalidade dos seus 
colaboradores; reestruturou sua diretoria; criou o departamento de contro-
ladoria; lançou o Código de Ética e de Conduta institucional com determina-
ções claras que devem ser rigorosamente seguidas por todos os públicos:
alta direção, colaboradores, usuários dos serviços, fornecedores, con-
tratantes e parceiros comerciais; lançou as bases para a implantação da 
Superintendência Executiva de Integridade, estrutura com autoridade e 
independência, encarregada de assegurar e iscalizar o cumprimento do 
Programa de Integridade Anticorrupção; estruturou a Superintendência 
Executiva de Integridade, com a contratação de colaboradores dedicados e 
estrutura própria; lançou o Canal de Denúncia e Canal de Consulta Ética; 
realizou treinamentos para colaboradores de diversas carreiras e níveis; e 
instituiu a publicação semanal Pílulas de Integridade. Este movimento de 
ações se tornaram uma rotina constante na entidade, levando e elevando 
o nível de disseminação da cultura e de aprendizado contínuo na aplica-
ção dos mais modernos e seguros preceitos de governança e integridade.
4. Resumo Das Principais Práticas Contábeis: As políticas contábeis 
descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consisten-
te a todos os períodos apresentados nessas demonstrações inanceiras.
a) Ativos circulantes e não circulantes: • Caixa e equivalentes de caixa:
Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo 
com liquidez imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e 
com risco insigniicante de variação no valor de mercado, sendo demonstra-
dos pelo custo acrescido de juros auferidos. • Contas a receber de clientes: 
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clien-
tes pela prestação de serviços no curso normal das atividades da Entidade.
São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da com-
petência. • Estoques: Os estoques são avaliados ao custo médio de aqui-
sição, que não exceda o valor de realização e referem-se aos produtos de 
materiais médico-hospitalares, de conservação e consumo geral, higiene, 
gêneros alimentícios e medicamentos. • Imobilizado: Refere-se aos bens 
corpóreos adquiridos e são demonstrados pelo valor do custo de aquisição. 
Contempla a depreciação correspondente, que é calculada pelo método li-
near e leva em consideração o tempo de vida útil e econômica estimado 
dos bens. • Intangível: Refere-se aos bens não corpóreos adquiridos e são 
demonstrados pelo valor do custo de aquisição. Contempla a amortização 
correspondente, que é calculada pelo método linear e leva em consideração 
o tempo de vida útil e econômica estimado dos bens. b) Passivos circu-
lantes e não circulantes: Os passivos circulantes e não circulantes são
demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando 
aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cam-
biais incorridas até a data do balanço patrimonial.c) Provisões: Uma provi-
são é reconhecida no balanço quando a Entidade possui uma obrigação legal 
ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que em 
recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são 
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.
d) Receita diferida: As receitas diferidas de custeio ou de investimento 
são reconhecidas conforme NBC TG 07 - (Subvenção e Assistência Go-
vernamentais). Receita diferida - investimento: Inicialmente os recursos 
provenientes de subvenções para investimentos são registrados em contas 
contábeis do passivo não circulante, em contrapartida à entrada em dis-
ponibilidades vinculadas. Mediante a destinação dos recursos aos bens de 
capital, os valores aplicados são transferidos para conta de subvenção a 
realizar, redutora dos subgrupos de imobilizado ou intangível (conforme o 
caso). O reconhecimento da receita de subvenção de investimento no resul-
tado ocorre proporcionalmente aos encargos de depreciação, amortização, 
ou de gastos atribuídos aos respectivos bens de capital em cada exercício.
e) Patrimônio social: Composto pelos resultados obtidos ao longo do perí-
odo de existência da Entidade, que não tem capital social, devido à sua natu-
reza jurídica de associação, conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código 
Civil. f) Receitas e despesas: O resultado das operações é apurado pelo 
regime de competência de exercício, tendo o seu valor apurado, incorporado 

ao patrimônio social. Receitas de subvenções custeio As receitas auferidas 
por subvenções correspondem à cobertura dos gastos de custeio dos res-
pectivos objetos contratados, e são reconhecidas no resultado do exercício 
proporcionalmente aos gastos incorridos. Custos e despesas: Os custos e 
despesas incorridos correspondem basicamente às despesas com pessoal, 
o consumo de materiais e medicamentos hospitalares, serviços médicos ne-
cessários ao funcionamento da unidade hospitalar, serviços de terceiros re-
lacionados direta ou indiretamente ao funcionamento das operações hospi-
talares, despesas administrativas e os custos corporativos compartilhados.
g) Instrumentos inanceiros: • Ativos inanceiros não derivativos: A En-
tidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que 
foram originados. Todos os outros ativos inanceiros são reconhecidos ini-
cialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das 
disposições contratuais do instrumento. Entidade tem os seguintes ativos 
inanceiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixas, contas a re-
ceber e empréstimos com partes relacionadas. • Passivos inanceiros não 
derivativos: Todos os passivos inanceiros não derivativos da Entidade são 
reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma par-
te das disposições contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo 
inanceiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou 
vencidas. A Entidade tem os seguintes passivos inanceiros não derivativos: 
fornecedores, honorários médicos e empréstimos com partes relacionadas.
5. Caixa e Equivalentes de Caixa
Descrição 2.021 2.020
Caixa 3.000 10.000
Banco conta movimento (a) 68.448 7
 71.448 10.007
(a) Correspondem aos saldos disponíveis em conta corrente depositadas 
no Banco Banpará.
6. Contas a Receber
Descrição 2.021 2.020
Secretaria do Estado de
 Saúde Pública do Pará (a) 17.036.520 16.992.002
(-) Perdas estimadas com créditos
 de liquidação duvidosa (b) (1.015.329) (1.015.328)
 16.021.191 15.976.673
a) Secretaria do Estado de Saúde Pública do Pará: Correspondem aos 
valores a receber junto à Secretaria do Estado de Saúde Pública do Pará, 
respaldados pela celebração do contrato de gestão hospitalar. b) Perdas 
estimadas com créditos de liquidação duvidosa: As perdas estimadas 
com créditos de liquidação duvidosa foram constituídas para fazer face aos 
valores a receber, vencidos acima de 360 dias, com baixa expectativa de 
recebimento junto a Secretaria Executiva de Saúde Pública do Estado do 
Pará no próximo exercício social.
7. Estoques
Descrição 2.021 2.020
Medicamentos 800.547 2.356.253
Materiais hospitalares de consumo 421.758 1.473.443
Materiais de Higiene e limpeza 62.275 279.395
Materiais de Expediente e Impressos 57.786 59.053
Materiais Hospitalares de Reposição 25.145 26.473
Órtese e Próteses 118.591 239.819
Outros estoques 221.869 370.198
 1.707.971 4.804.634
8. Imposto a Recuperar
Descrição 2.021 2.020
ISS - Imposto sobre serviços (a) 982.221 982.221
PIS sobre folha de pagamento (b) 212.221 -
 1.194.442 982.221
(a) Imposto sobre serviços: A Prefeitura Municipal de Belém emitiu auto 
de infração relativo à cobrança do Imposto sobre serviços (ISS), de forma 
retroativa no valor correspondente a R$ 982.221, referente a sete notas is-
cais emitidas pela unidade hospitalar contra a Secretaria de Saúde Pública 
no início do contrato de gestão. Em maio de 2019 a Secretaria do Estado de 
Saúde do Pará efetuou os repasses de custeio que eram devidos ao Hospital 
de forma líquida, abatendo o valor do ISS cobrado pela Prefeitura Municipal 
de Belém. A Administração da Pró-Saúde, apresentou impugnação do auto 
de infração, uma vez que entende que a retenção efetuada pela Prefeitura do 
Município de Belém é indevida. Embora as chances de recuperação do valor 
retido na fonte a título de ISS sejam favoráveis a Pró-Saúde, não é espera-
do que a devolução dos recursos inanceiros seja efetuada em curto prazo, 
motivo pelo qual o valor a recuperar está classiicado no ativo não circulan-
te. (b) Pis sobre folha de pagamento: Trata-se de crédito iscal referen-
te PIS sobre a folha de pagamento, cujo pagamentos foi realizado em exer-
cícios anteriores. Em função de isenção obtida por sua Matriz, os valores 
pagos anteriormente se tornarem créditos iscais, estavam sobre tutela da 
Sede Social e foram reconhecidos na unidade no montante de R$ 212.221. 
Serão utilizados futuramente para compensação de débitos federais.
9. Empréstimos - Partes Relacionadas
Descrição 2.021 2.020
Ativo não circulante
Empréstimos de materiais e medicamentos (a)
Hospital Metropolitano 119.443 77.894
Hospital de Altamira 38.041 16.407
Hospital Galileu - 1.009
Hospital de Santarém - 24.594
Hospital de Barcarena 3.336 10.237
Hospital de 05 de Outubro 578 578
Empréstimos inanceiros (b)
Hospital Metropolitano 944.300 944.300
Hospital de Altamira 150.000 150.000
Sede Administrativa 10.743.002 9.475.535
 11.998.699 10.700.554
Descrição 2.021 2.020
Passivo circulante
Empréstimos de materiais e medicamentos (a)
Hospital Metropolitano (58.796) (14.699)
Hospital de Santarém - (3.155)
Hospital de Barcarena (9.998) (5.846)
Hospital Galileu - (3.613)
Empréstimos inanceiros (b)
Sede Administrativa (248.402) -
 (317.196) (27.313)
(a) - Empréstimos de materiais e medicamentos: Corresponde a em-
préstimos de materiais e medicamentos hospitalares efetuados ou toma-
dos de outras unidades pertencentes à Pró-Saúde Associação Beneicen-
tes de Assistência Social e Hospitalar. (b) - Empréstimos inanceiros:
Corresponde a empréstimos inanceiros efetuados às unidades pertencen-
tes à Pró-Saúde Associação Beneicentes de Assistência Social e
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c) Taxas de depreciação e amortização: As taxas de depreciação e 
amortização praticadas são:
Descrição Taxa ao ano
Equipamentos telefônicos 20,0%
Equipamentos de informática 20,0%
Maquinas, equipamentos e instrumentos médicos 10,0%
Móveis e utensílios 10,0%
Direitos de uso de software 20,0%
11. Fornecedores
Descrição 2.021 2.020
Materiais e medicamentos 633.636 468.955
Imobilizado 2.640 -
Serviços de terceiros pessoa jurídica 895.854 529.141
 1.532.130 998.096
12. Honorários Médicos: Os honorários médicos a pagar estão regis-
trados pelo valor de liquidação das obrigações e apresentam a seguinte 
composição:
Descrição 2.021 2.020
Honorários médicos pessoa jurídica 1.347.012 1.043.469
 1.347.012 1.043.469
13. Obrigações Sociais e Trabalhistas
Descrição 2.021 2.020
Salários e ordenados 1.069.525 1.024.312
Provisão para dissídio coletivo (a) 1.606.008
FGTS 151.293 156.926
INSS 88.705 90.407
Provisão de férias e encargos 1.802.208 1.730.147
Outras 12.012 13.566
 4.729.751 3.015.358
(a) Provisão para dissídio coletivo: Em 31 de dezembro de 2.021 cor-
responde ao dissídio coletivo dos sindicatos: SINTHOSP - Sindicato dos 
Proissionais de Enfermagem e Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empre-
gados em Hospitais e Casas de Saúde do Estado do Pará, considerando o 
percentual de reajuste de 2,5%, referente ao período de setembro/2020 a 
agosto de 2.021, e 10,42% referente ao período setembro/2021 a dezem-
bro/2021. SENPA, Sindicato dos Enfermeiros do estado do Pará, conside-
rando o percentual de reajuste de 2,5%, referente ao período de maio/2020 
a abril de 2.021, e 3,80% referente ao período maio de 2.021 a dezembro 
de 2.021. 14. Receita Diferida: Corresponde aos valores pactuados com a 
Secretária Executiva de Saúde Pública do Estado do Pará, para utilização no 
custeio mensal e investimento em máquinas e equipamentos da unidade.
Descrição 2.021 2.020
Subvenção para investimento 399.538 421.941
Subvenção para custeio 23.957.855 28.272.874
 24.357.393 28.694.815
15. Provisão para Descontinuidade de Contrato: Os valores provisio-
nados a título de descontinuidade das atividades, correspondem à multa 
rescisória do FGTS, que é estimada sobre o valor dos depósitos nas contas 
vinculadas, mediante a previsão de rescisão de contrato de trabalho por 
ocasião do encerramento do contrato de gestão.
Descrição 2.021 2.020
Saldo inicial 1.488.735 1.437.227
Adições (Nota 18 - despesa com pessoal) 272.472 390.175
Baixa por rescisão de contrato de trabalho (206.381) (338.667)
Saldo inal 1.554.826 1.488.735
16. Provisão para Contingências: A Entidade é parte em ações judiciais 
e processos administrativos perante vários tribunais e órgãos governamen-
tais, decorrentes do curso normal de operações, envolvendo questões traba-
lhistas, aspectos civis e outros assuntos. A Administração da Entidade, com 
base em informações de seus assessores jurídicos, e análises das demandas 
judiciais pendentes, com base na experiência anterior referente às quantias 
reivindicadas, constituiu provisão em montante considerado suiciente para 
cobrir as perdas potenciais com as ações em curso. Todas as etapas pro-
cessuais das ações são realizadas, acompanhadas e gerenciadas pelo De-
partamento Jurídico da Entidade, a partir de São Paulo, sendo que todos os 
recursos legais são utilizados no sentido de defender os interesses dela até 
as últimas instâncias do Poder Judiciário. A composição do valor registrado 
referente às contingências prováveis de perda está demonstrada a seguir:
Descrição 2.021 2.020
Trabalhista 193.404 40.589
 193.404 40.589
No exercício de 2.021, a Administração, baseada em informações de seus 
assessores jurídicos e análises das demandas judiciais pendentes, autorizou 
a constituição da provisão para contingências no montante de R$ 152.815.
17. Receitas com Subvenções - Custeio: As receitas com subvenções 
- custeio, correspondem ao contrato de gestão pactuado com a Secretaria 
Executiva de Saúde Pública do Estado do Pará. Os valores são relativos à co-

bertura dos gastos de custeio dos respectivos objetos contratados e em 31 de 
dezembro de 2.021 montaram a R$ 62.559.191 (Em 2.020 - R$ 56.712.924).
18. Despesas com Pessoal
Descrição 2.021 2.020
Salários e ordenados (13.742.799) (12.505.358)
Férias (1.933.170) (1.964.538)
Décimo terceiro salário (1.405.047) (1.410.245)
Insalubridade (1.287.260) (1.265.271)
Horas extras e adicionais (891.866) (668.382)
FGTS (1.511.417) (1.448.229)
Provisão para descontinuidade
 - Multa rescisória FGTS (272.472) (390.175)
Contribuição Patronal ao INSS (4.527.949) (4.973.629)
(-) Isenção da Contribuição Patronal ao INSS 4.527.949 4.973.629
PIS (151.839) (177.206)
(-) Isenção do PIS 151.839 177.206
Outras (754.238) (1.220.295)
 (21.798.269) (20.872.493)
19. Serviços de Terceiros
Descrição 2.021 2.020
Serviços médicos de terceiros 16.070.438 (13.527.519)
Serviços de terceiros pessoa jurídica 6.447.865 (5.598.201)
 22.518.303 (19.125.720)
20. Custos Corporativos Compartilhados: Refere-se ao custo corporativo 
compartilhado da Sede Administrativa, relativo ao apoio técnico especializa-
do, administração e processamento de informações da unidade hospitalar.
21. Drogas Materiais e Medicamentos
Descrição 2.021 2.020
Medicamentos (7.849.075) (6.534.754)
Materiais de uso do paciente (2.870.402) (3.201.804)
Gêneros alimentícios (430.056) (473.666)
Órtese e prótese (305.423) (506.324)
Dieta enteral e parenteral (221.952) (235.439)
Gases hospitalares (118.621) (138.269)
Materiais de higiene e limpeza (510.474) (611.008)
Impressos e materiais de expediente (215.080) (212.830)
Ajuste de inventário físico (375.881) (165.481)
Materiais de conservação e reparos (99.796) (260.802)
Equipamentos de proteção individual e coletiva (78.087) (309.895)
Outros Materiais (120.244) (276.682)
 (13.195.091) (12.926.954)
22. Despesas Gerais e Administrativas
Descrição 2.021 2.020
Energia elétrica, água, telefone e internet (1.924.421) (1.774.051)
Depreciação e amortização (844.577) (1.021.677)
Manutenções, inclusive softwares (131.903) (197.318)
Prêmios de seguros (55.347) (64.653)
Condução e taxis (92.142) (92.831)
Viagens e ajuda de custo (50.775) (54.196)
Locação de imóvel (escritório administrativo) (127.610) (300.002)
Outras (104.301) (262.116)
 (3.331.076) (3.766.844)
23. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos inanceiros que a Enti-
dade possui são classiicados da seguinte forma:
Descrição 2.021 2.020
Ativos
Valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa 71.448 10.007
Pelo custo amortizado
Contas a receber 16.021.191 15.976.673
Partes relacionadas 11.998.699 10.700.554
Total 28.091.338 26.687.234
Passivos
Pelo custo amortizado
Fornecedores 1.532.130 998.096
Honorários médicos 1.347.012 1.043.469
Partes relacionadas 317.196 27.313
Total 3.196.338 2.068.878
Risco de liquidez: O principal risco inanceiro considerado pela Adminis-
tração da Entidade é o risco de liquidez, onde a Entidade possa eventual-
mente encontrar diiculdades em cumprir com as obrigações associadas 
com seus passivos inanceiros que são liquidados com pagamentos à vista 
e depende da realização inanceira do Contrato de Gestão. A Entidade tra-
balha alinhando a disponibilidade e a geração de recursos de modo a cum-
prir suas obrigações nos prazos acordados. 24. INSS Cota Patronal: (a) 
Certiicado de Entidade Beneicente de Assistência Social: Em 26 de 
setembro de 2.014, foi publicada no Diário Oficial da União a

      Hospitalar, para os quais não há prazo para devolução nem a incidência de juros. Essas operações inanceiras foram efetuadas com o con-
sentimento da Secretaria do Estado de Saúde Pública do Pará - SESPA.
10. Imobilizado, Intangível e Subvenções a Realizar
a) Composição  2.021  2.020
Itens Custo Depreciação Acumulada Líquido Líquido
Imobilizado
Equipamentos telefônicos 49.802 (47.291) 2.511 7.028
Equipamentos de informática 1.128.805 (1.123.708) 5.097 96.159
Máquinas, equipamentos e instrumentos médicos 5.168.865 (2.730.244) 2.438.621 2.939.919
Móveis e Utensílios 1.251.316 (698.599) 552.717 672.177
 7.598.788 (4.599.842) 2.998.946 3.715.283
Intangível
Direito de uso de software 750.817 (731.433) 19.384 125.221
 750.817 (731.433) 19.384 125.221
Subvenções a realizar
Subvenções governamentais * (3.018.330) - (3.018.330) (3.840.504)
Total do ativo imobilizado (3.018.330) - (3.018.330) (3.840.504)
* As subvenções a realizar referem-se a recursos públicos recebidos com destinação especíica para aquisição de máquinas e equipamentos, softwares 
de gestão e ampliação de instalações cirúrgicas, sendo apropriada ao resultado com base no valor da depreciação correspondente aos bens.
b) Movimentação Saldo em  Depreciação, amorti- Saldo em
Descrição 31/12/20 Adições zação e realização 31/12/21
Equipamentos telefônicos 49.802 - - 49.802
Equipamentos de informática 1.126.033 2.772 - 1.128.805
Máquinas, equipamentos e instrumentos médicos 5.154.558 14.307 - 5.168.865
Móveis e Utensílios 1.245.992 5.324 - 1.251.316
(-) Depreciação (3.861.102) - (738.740) (4.599.842)
Total ativo imobilizado 3.715.283 22.403 (738.740) (2.998.946)
Direito de uso de software 750.817 - - 750.817
(-) Amortização (625.596) - (105.837) (731.433)
Total ativo intangível 125.221 - (105.837) 19.384
Subvenções governamentais (3.840.504) (22.403) 844.577 (3.018.330)
Total subvenções (3.840.504) (22.403) 844.577 (3.018.330)
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Dom Carmo João Rhoden - Presidente
Pe Carlos Fritzen - Diretor Corporativo Administrativo

Fábio de Souza Machado - Diretor Hospitalar
Gilvânia Oliveira da Silva - Diretora Financeira do Hospital

Michael R. Cansanção da Silva - Contadora Local - CRC - PA 010610/O
David Martins Ferreira - Contador Geral - CRC: 1SP 195.413/O-2 “S” - PA

Aos Administradores Pró-Saúde Associação Beneicente de Assis-
tência Social e Hospitalar - Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo 
- Belém/PA. Opinião sem ressalva: Examinamos as demonstrações i-
nanceiras da Pró-Saúde Associação Beneicente de Assistência Social 
e Hospitalar - Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo - Belém/PA 
(entidade) que compreende o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 
2.021, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abran-
gente, das mutações do patrimônio líquido negativo e dos luxos de caixa 
para o exercício indo naquela data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nos-
sa opinião, as demonstrações inanceiras acima referidas apresentam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e i-
nanceira da entidade em 31 de dezembro de 2.021, o desempenho de suas 
operações e os seus luxos de caixa para o exercício indo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião 
sem ressalva: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demonstrações inanceiras”. Somos inde-
pendentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos rele-
vantes previstos no Código de Ética Proissional do Contador e nas normas 
proissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumpri-
mos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suiciente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião sem ressalva. Incerteza relevante rela-
cionada a continuidade operacional: Chamamos a atenção para a nota 
explicativa n° 1b, que demonstra as ações estratégicas da administração 
para manutenção das atividades operacionais. Em 31 de dezembro de 2021 
a Entidade apresentou capital circulante líquido negativo de R$ 13.987.397 
e patrimônio líquido negativo de R$ 2.482.205. A reversão dessa posição 
negativa depende do sucesso de negociações entre a Entidade e o Go-
verno do Estado do Pará. Além disso, não há previsão para renovação do 
contrato de gestão que encerrará em 17 de abril de 2022. Os eventos e 
condições, juntamente com outros assuntos descritos na nota 1b, indicam 
a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida signiicativa 
quanto à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Nossa opi-
nião não está ressalvada em relação a esse assunto. Ênfase - Efeitos da 
“Operação S.O.S.”: Chamamos a atenção para a nota explicativa n° 3, 
que descreve os relexos da “Operação S.O.S.” ocorrida no exercício de 
2018 envolvendo a Pró-Saúde, que abrange: (i) A colaboração espontânea 
realizada por alguns executivos da Pró-Saúde em investigação conduzida 
pelo Ministério Público Federal no Estado do Rio de Janeiro, da qual tomou-
-se conhecimento em agosto de 2.018; (ii) Até a presente data não foram 
identiicados ajustes contábeis que pudessem afetar o patrimônio líquido 
do Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo - Belém/PA; e (iii) As ações 
que estão sendo adotadas pela Administração corporativa da Pró-Saúde. 
Nossa opinião não está modiicada em relação a esses assuntos. Respon-
sabilidade da administração e da governança pelas demonstrações 

inanceiras: A administração da Entidade é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações inanceiras de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela de-
terminou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
inanceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude e erro. Na elaboração das demonstrações inanceiras, a adminis-
tração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações inanceiras, a não ser que a administração pretenda 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações inanceiras. Responsabilidade do auditor 
pela auditoria das demonstrações inanceiras: Nossos objetivos são 
obter segurança razoável de que as demonstrações inanceiras, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa 
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam inluenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações inanceiras. Como parte da 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria, exer-
cemos julgamento proissional e mantemos ceticismo proissional ao longo 
da auditoria. Além disso: • Identiicamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações inanceiras, independentemente se causada 
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria 
em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apro-
priada e suiciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção 
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente 
de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles inter-
nos, conluio, falsiicação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstân-
cias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eicácia 
dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respecti-
vas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação 
do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, 
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida signii-
cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade.
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas de-
monstrações inanceiras ou incluir modiicação em nossa opinião,
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    portaria nº 943 de 25 de setembro de 2.014 que renovou o CEBAS 
(Certiicado de Entidade Beneicente de Assistência Social) da Pró-Saúde, 
relativo ao triênio 2.010 a 2.012. Em 21 de dezembro de 2016 é publi-
cada a portaria nº 2.187, relativo ao processo de Supervisão SIPAR Nº 
25000.089057/2015-65 que cancelou o certiicado. Em 25 de julho de 2017 
foi publicada a portaria nº 1.273 que suspendeu os efeitos da Portaria nº 
2.187/2016, isto por força de tutela de evidência concedida nos autos da 
ação judicial de n.º 5008909-61.2017.4.03.6100, conirmada por sentença 
datada de 27.11.2019 em curso perante a 2ª Vara Cível Federal de São Pau-
lo, a qual determinou a retomada de referido Processo de Supervisão (SI-
PAR nº 25000.089057/2015-65), este ainda aguardando, por conseguinte, 
julgamento. Em 28 de junho 2.012, a entidade protocolou o pedido de re-
novação do CEBAS (Certiicado de Entidade Beneicente de Assistência So-
cial) no Ministério da Saúde, SIPAR nº 25000.110426/2012-43, relativo ao 
triênio 2.013 a 2.015, sendo Indeferido pela Portaria nº 771 de 29 de maio 
de 2018. Em 04/07/2018 foi publicada a Portaria nº 1.006/2018 que sus-
pendeu os efeitos da portaria nº 771/2018, também por força de tutela de 
evidência concedida nos autos da ação de n.º 5008909-61.2017.4.03.6100, 
conirmada por sentença datada de 27.11.2019 em curso perante a 2ª 
Vara Cível Federal de São Paulo, a qual determinou a retomada de referi-
do Processo de Renovação (SIPAR nº 25000.110426/2012-43), este ainda 
aguardando, por conseguinte, julgamento. Em 20/08/2020 foi publicado no 
Diário Oicial da União a Portaria nº 794, de 25 de agosto de 2020 que de-
fere, sub judice, a Renovação do CEBAS relativo ao triênio de 2013 à 2015.
Relativamente ao triênio de 2.004 a 2006, tem-se que o processo SI-
PAR 25000.163451/2011-49 foi retomado em função da Ação Popular nº 
0139700-62.2013.4.02.5102, havendo o indeferimento, em grau de recon-
sideração, da Renovação do CEBAS (Certiicado de Entidade Beneicente 
de Assistência Social), ato este exteriorizado pela portaria nº 805 de 05 de 
junho de 2018, publicada no DOU em 19.06.2018. No entanto, por força de 
tutela de evidência concedida nos autos da ação judicial de n.º 5008909-
61.2017.4.03.6100, conirmada por sentença datada de 27.11.2019, em 
curso perante a 2ª Vara Cível Federal de São Paulo, referido indeferimento 
foi suspenso, pela portaria de n.º 1.103, de 19.07.2018, publicada no DOU 
em 23.07.2018, ao que, pelo momento, a renovação do CEBAS da entidade, 
ainda aguarda apreciação por parte do Ministério da Saúde. Em 01 de agos-
to de 2.015 foi protocolado novo requerimento de renovação, registrado 
SIPAR nº 25000.100966/2015-61, o qual se encontra aguardando análise 
em ordem cronológica. Em 24/07/2018 foi protocolado novo requerimento 
no Sistema de Certiicação das Entidades Beneicentes de Assistência So-
cial em Saúde, registrado SIPAR nº 25000.127908/2018-28, relativo ao 
triênio 2019 a 2021. Em 02/07/2021 foi protocolado novo requerimento de 
renovação, no Sistema de Certiicação das Entidades de Assistência Social 
em Saúde, registrado SIPAR nº 25000.100840/2021-35 relativo ao triênio 
2022 a 2024. Até a data de aprovação dessas demonstrações inanceiras 
os requerimentos não tinham sido julgados. O CEBAS esteve válido durante 
todo o exercício de 2021 por determinação do art. 8º do Decreto Federal nº 
8.242/14. A Pró-Saúde atende assim os requisitos constitucionais e legais 
referentes à concessão e renovação do CEBAS, o que lhe reconhece a imuni-
dade em relação aos tributos a ela referidos, principalmente a cota patronal.
(b) Apresentação da cota patronal: A cota patronal e sua respectiva 
isenção estão demonstradas na nota explicativa n° 18 - Despesas com pes-
soal não afetando o resultado do exercício. (c) Ganhos ou perdas e ris-
cos potenciais: A cota patronal do INSS registrada em contas de resultado 
não potencializa qualquer ganho ou perda, excetuando-se a desoneração da 
contribuição de seus custos e despesas operacionais que lhe atribui maior 
eiciência no desenvolvimento de suas atividades. 25. Renúncia Fiscal: 
A Pró-Saúde Associação Beneicente de Assistência Social e Hospitalar - 
Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo - Belém/PA, é uma entidade sem 

ins lucrativos, imune ao recolhimento do imposto de renda e isenta da 
contribuição social sobre o superávit, assim como em relação à contribui-
ção patronal do INSS. Com relação aos demais tributos sobre as atividades 
próprias, destacamos: A Pró-Saúde Associação Beneicente de Assistência 
Social e Hospitalar, é uma organização social de saúde, que não efetuou 
nenhuma distribuição de parcela de seu patrimônio ou renda, a qualquer 
título, aplicando seus recursos integralmente em suas inalidades estatu-
tárias, no país. Por conseguinte, cumpre os requisitos legais para o não 
pagamento/recolhimento de impostos e contribuições assim discriminado:
Esfera Federal - Na esfera federal o benefício constitucional da imunidade e 
isenções legais asseguram à Pró-Saúde o não pagamento/recolhimento dos 
seguintes impostos/contribuições: Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), 
Imposto de Renda retido na Fonte (IRRF) sobre aplicações de renda ixa e 
variável, Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL), Contribuição para o Fi-
nanciamento da Seguridade Social (COFINS), Contribuição ao PIS e Contri-
buição Previdenciária Patronal (INSS) sobre a folha de pagamento em razão 
do Certiicado de Entidade Beneicente de Assistência Social e Hospitalar.
Esfera Estadual - O benefício constitucional da imunidade assegura o não 
pagamento/recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doa-
ções (ITCMD) e do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 
(IPVA), através de requerimentos especíicos. Esfera Municipal - O bene-
fício constitucional de isenção assegura o não pagamento / recolhimento 
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) à Prefeitura de 
Belém, através de requerimentos especíicos. Em atendimento a ITG 2.002 
(R1) - entidade sem inalidade de lucros, aprovada pela resolução do Con-
selho Federal de Contabilidade n. º 1.409/12, o valor da renúncia iscal 
que a entidade obteve no exercício de sua atividade, como se a obrigação 
devida fosse, está apresentado abaixo:
Descrição 2.021 2.020
Contribuição para o inanciamento
 da seguridade social (1.922.933) (1.740.178)
Contribuição patronal ao INSS (4.527.949) (4.973.629)
Contribuição ao PIS (151.839) (177.206)
Imposto sobre serviços (ISS) (1.747.325) (1.701.384)
 (8.350.046) (8.592.397)
26. Pacientes Atendidos: A entidade prestou serviços apenas ao S.U.S. 
(Sistema Único de Saúde), atendendo assim a Lei 12.101/09 que determina 
o percentual mínimo de atendimento a pacientes S.U.S em 60%, para ins de 
gratuidade. 27. Outros Assuntos - Pandemia Covid-19: O surto do novo 
coronavírus (Covid-19) foi considerado pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) uma pandemia em 11 de março de 2020 com impactos relevantes na 
economia nacional e internacional. A pandemia desencadeou importantes 
ações de governos e entidades privadas, que somados ao impacto na saúde 
da população e sistemas de saúde mundial. A área da Saúde foi um dos 
setores que teve a rotina fortemente afetada pela pandemia de Covid-19.
Os principais impactos observados na unidade hospitalar no exercício de 
2021, foram: • Aumento substancial dos estoques hospitalares, tendo em 
vista a necessidade de aumentar o estoque de segurança das unidades,
• Aumento de custos dos estoques hospitalares, em razão alta procura e 
baixa oferta de materiais hospitalares; A Administração entende que dian-
te do impacto nas operações e resultados inanceiros, e em função das 
medidas já tomadas, não há necessidade de provisionamentos adicionais 
até o momento.
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    se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade 
a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apre-
sentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações inanceiras, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações inanceiras representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o ob-

jetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 
da época da auditoria e das constatações signiicativas de auditoria, in-
clusive as eventuais deiciências signiicativas nos controles internos que 
identiicamos durante nossos trabalhos. São Paulo, 24 de março de 2.022. 
Lm Auditores Associados - CRC 2SP018.611/O-8. Maurício Diácoli - 
CRC 1SP129.562/O-5.

Protocolo: 779034
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Demonstração do resultado abrangente
Exercício indo em 31 de dezembro - Em reais

 2.020 2.019
Déicit Do Exercício (1.942.969) -
Outros resultado abrangentes - -
Resultado Abrangente dos Exercício (1.942.969) -

Demonstração dos luxos de caixa - método Indireto
Exercícios indos em 31 de dezembro - Em reais

dos recursos sob sua gestão, elaborando relatório circunstanciado. A veri-
icação é relativa ao cumprimento das diretrizes e metas deinidas no con-
trato e restringir-se-á aos resultados obtidos em sua execução, através dos 
indicadores de desempenho estabelecidos, em confronto com as metas 
pactuadas e com a economicidade no desenvolvimento das respectivas ati-
vidades. As etapas do processo de avaliação do Contrato de Gestão estão 
divididas da seguinte forma: I - Prestação de Serviços Hospitalares (Mapa 
de Produção) II - Indicadores de Qualidade; e III - Prestação de Contas. O 
Hospital atende o objeto contratual com a implantação e operacionalização 
dos serviços assistenciais e de apoio necessários para uma gestão prois-
sional. Pela análise de metas, veriica-se que todos os serviços pactuados, 
foram disponibilizados para a Central de Regulamentação e aos municípios 
de sua região de abrangência. 2. Base de Preparação: As demonstrações 
inanceiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no 
Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as 
orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabili-
dade (CFC), em especial a Resolução CFC n° 1.409/12 que aprovou a ITG 
2002, para as Entidades sem inalidade de lucros. A emissão dessas de-
monstrações inanceiras foi autorizada pela administração em 24 de março 
de 2.022. 2.1 Base de Mensuração As demonstrações inanceiras foram 
preparadas com base no custo histórico com exceção dos instrumentos i-
nanceiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 2.2 
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CNPJ nº 24.232.886/0083-03
Demonstrações Financeiras

Balanço patrimonial Exercício indo em 31 de dezembro
Em reais

Ativo Nota 2.020 2.019
Circulante   
Caixa e equivalentes de caixa 5 2.783.579 14.830.871
Contas a receber 6 26.013.772 22.943.017
Estoques 7 10.944.836 4.480.558
Adiantamento a fornecedores  1.879.957 706.214
Outros ativos circulante  531.468 537.747
  42.153.612 43.498.407
Não Circulante   
Realizável a longo prazo   
Empréstimos - partes relacionadas 8 14.631.231 2.926.336
Depósitos judiciais  146.708 60.574
  14.777.939 2.986.909
Imobilizado 9 6.678.707 6.904.997
Intangível 9 2.640 17.583
  6.681.347 6.922.580
  21.459.286 9.909.490
Total do Ativo  63.612.898 53.407.897
Passivo e patrimônio líquido Nota 2.020 2.019
Circulante   
Fornecedores 10 3.859.320 3.238.747
Honorários médicos 11 2.939.835 2.743.291
Obrigações sociais e trabalhistas 12 8.509.033 7.370.620
Obrigações iscais  1.221.006 404.452
Receitas diferidas 13 19.588.556 15.232.096
Adiantamento de contrato de gestão 14 4.020.000 -
Partes relacionadas  8 1.040.050 553.696
  41.177.800 29.542.902
Não Circulante   
Provisão para descontinuidade 15 6.769.686 5.721.242
Provisão para contingência 16 52.441 587.813
  6.822.127 6.309.055
Patrimônio Líquido   
Patrimônio social  17.555.940 17.555.940
Déicit do exercício  (1.942.969) -
  15.612.971 17.555.940
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  63.612.898 53.407.897

Demonstração do resultado
Exercício indo em 31 de dezembro - Em reais

 Nota 2.020 2.019
Receitas Operacionais   
Receitas de subvenções - custeio 17 146.845.026 133.017.139
Receitas de subvenções-investimento 9b 1.192.968 1.216.023
Receitas inanceiras  70.383 22.475
Doações  3.023.456 1.398.127
Outras receitas  4.706 65.740
Total das Receitas  151.136.539 135.719.505
Despesas Operacionais   
Despesas com pessoal 18 (51.791.275) (44.944.531)
Serviços de terceiros 19 (40.407.394) (39.573.068)
Custo corporativo compartilhado 20 (7.277.273) (6.705.574)
Drogas, medicamentos e materiais 21 (40.122.064) (35.371.694)
  (139.598.007) (126.594.868)
Amortização e depreciação 9b (1.720.824) (1.789.479)
Correio e comunicação eletrônica  (84.951) (89.684)
Água, gás, energia elétrica e telefone  (4.469.806) (4.126.678)
Fretes e carretos  (1.193.832) (963.858)
Viagens e ajuda de custo  (253.632) (555.965)
Locações  (733.801) (693.031)
Provisão para créditos
 de liquidação duvidosa 6b (3.244.689) -
Despesas inanceiras  (512.237) (795.163)
Outras despesas  (1.803.100) (799.511)
Provisão para contingências 16 535.372 (550.355)
Reversão provisão para descontinuidade 15 - 1.239.086
  (13.481.501) (9.124.637)
Total das Despesas  (153.079.508) (135.719.505)
Déicit do Exercício  (1.942.969) -

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercícios indos em 31 de dezembro - Em reais

 Patrimônio Superávit
 social do exercício Total
Em 1° de janeiro de 2.019 17.555.940 - 17.555.940
Transferência - - -
Em 31 de dezembro de 2.019 17.555.940 - 17.555.940
Transferência - - -
Déicit do exercício - (1.942.969) (1.942.969)
Em 31 de dezembro de 2.020 17.555.940 (1.942.969) 15.612.971
Notas explicativas da administração às demonstrações inanceiras

Exercícios indos em 31 de dezembro de 2.020 e de 2.019
Cifras apresentadas em reais.

1. Contexto Operacional: a) Objetivos Sociais: A Pró-Saúde Associa-
ção Beneicente de Assistência Social e Hospitalar, de agora em diante de-
nominada “a Entidade”, é uma Entidade civil, de direito privado, sem ins 
lucrativos, ilantrópica e que tem por inalidade, de acordo com seu estatu-
to social: I - Prestar assistência à saúde e serviços médico-hospitalares a 
quantos procurarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, 
credo religioso, opinião política ou qualquer outra condição, tanto em regi-
me de internação quanto ambulatorial. II - Prestar assistência social por 
meio de asilos, creches e outras atividades que ajudem a comunidade a se 
realizar. III - Desenvolver a pesquisa, tanto pura quanto aplicada, sobretu-
do em seus estabelecimentos, para favorecer o aperfeiçoamento das ativi-
dades da saúde. IV - Levar a efeito atividades de saúde comunitária, com 
vistas à prevenção da doença, orientação sanitária e imunização. Ainda de 
acordo com o seu estatuto para atingir suas inalidades a Pró-Saúde desen-
volverá as seguintes atividades: I - Desenvolver atividades educacionais na 
saúde, podendo fundar e manter escolas, faculdades e cursos em geral e 
franqueá-los a quem de direito os procurar, podendo inclusive conceder 
bolsas de estudo. II - Prestar serviços em administração hospitalar, na 
modalidade de assessoria e/ou consultoria técnicas, diagnóstico ou a admi-
nistração propriamente dita, a Entidades congêneres ou não e também a 
estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados. III - Pro-
mover, coordenar e organizar congressos, simpósios e jornadas especíicas 
na área da saúde. O eventual resultado das atividades remuneradas deverá 
ser obrigatoriamente, aplicado no desenvolvimento de suas inalidades. A 
Pró-Saúde prestará assistência gratuita aos que não tiverem recursos, na 
proporção, ao menos, que preceitua a legislação em vigor, nos estabeleci-
mentos próprios e naqueles eventualmente aceitos em comodato ou qual-
quer outra forma de contratação. b) Contrato de Gestão - Continuidade 
operacional: A Pró-Saúde Associação Beneicente de Assistência Social e 
Hospitalar, em 08 de maio de 2.008, celebrou com o Governo do Estado do 
Pará, contrato de Gestão para o Gerenciamento e Execução de atividades e 
serviços de saúde a serem desenvolvidos no Hospital Regional Público do 
Baixo Amazonas do Pará Dr. Waldemar Penna, com prazo de vigência de 05 
(cinco) anos e prorrogado até 07 de maio de 2.014 através do 13° aditivo. 
Em 08 de maio de 2.014, as partes celebraram novo contrato de gestão (N° 
23/2014), com vigência de cinco anos, prorrogado por mais dois anos atra-
vés dos termos aditivos 17° e 19° até a data de 07 de maio de 2021. Em 
08 de maio de 2021, as partes celebraram a renovação por mais (seis) 
meses, iniciando em 08 de maio de 2021 e inalizando em 07 de novembro 
de 2021. Em 08 de novembro de 2021, as partes celebraram a renovação 
por mais (seis) meses, através do 33º termo aditivo ao contrato (Nº 
23/2014) iniciando em 08 de novembro de 2021 e inalizando em 07 de 
maio de 2022. A continuidade das atividades operacionais dependerá de 
renovações do contrato de gestão. c) Monitoramento do contrato de 
gestão: O Governo do Estado do Pará, através de sua Secretaria Especial 
de Estado de Proteção Social e da Secretaria Executiva de Estado de Saúde 
Pública, instituiu o Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos 
Hospitais Metropolitano e Regionais, que procederá ao acompanhamento 
da execução do contrato e a veriicação periódica do desenvolvimento das 
atividades e resultados obtidos pela Organização Social com a aplicação 
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Fluxo de caixa das atividades operacionais 2.020 2.019
Déicit do exercício (1.942.969) -
Ajustado por:  
Depreciação e amortização 1.720.824 1.789.479
Realização de subvenções (1.192.968) (1.216.023)
Constituição de provisão para
 créditos de liquidação duvidosa 3.244.689 -
Constituição (reversão) de provisão
 para contingências (535.372) 550.355
Superávit dos exercícios ajustados 1.294.204 1.123.810
Variações nos ativos e passivos  
Contas de receber de clientes (6.315.444) 4.343.584
Estoques (6.464.278) 27.365
Adiantamento a fornecedores (1.173.744) (127.457)
Outros ativos circulantes (79.856) (116.605)
Fornecedores 620.573 (787.351)
Honorários Médicos 196.544 (19.001)
Obrigações sociais e trabalhistas 1.138.412 633.933
Obrigações iscais 816.555 (165.944)
Adiantamento de cliente 4.020.000 
Provisão para descontinuidade 1.048.444 (262.259)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado
 pelas atividades operacionais (4.898.589) 4.650.075
Fluxos de caixa das atividades de investimentos  
Aquisições de ativo imobilizado e intangível (286.623) (394.359)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimentos (286.623) (394.359)
Fluxo de caixa das atividades de inanciamentos  
Empréstimos cedido a partes relacionadas (11.218.541) (652.168)
Subvenções governamentais 4.356.459 1.359.113
Caixa líquido (gerado pelas) aplicado
 nas atividades de inanciamentos (6.862.082) 706.944
(Redução) aumento do caixa
 e equivalentes de caixa (12.047.294) 4.962.660
Demonstração da (redução) aumento
 do caixa e equivalentes de caixa  
No início do exercício 14.830.871 9.868.211
No im do exercício 2.783.579 14.830.871
(Redução) aumento do caixa
 e equivalentes de caixa (12.047.293) 4.962.660
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Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas demonstra-
ções inanceiras são apresentadas em real, que é a moeda funcional da 
Entidade. 2.3 Uso de estimativas e julgamentos: A elaboração das de-
monstrações inanceiras de acordo com as práticas contábeis adotados no 
Brasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas 
que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de 
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas 
estimativas. Estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. 
Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período 
em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afe-
tados. As informações sobre incertezas de premissas e estimativas que 
apresentem risco signiicativo de resultar em ajuste material no próximo 
exercício inanceiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis 
adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas de-
monstrações inanceiras estão incluídos nas seguintes notas explicativas: • 
Nota 6 - Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa - contas a 
receber • Nota 9 - Depreciação e amortização do Imobilizado e Intangível; 
• Nota 15 - Provisão para descontinuidade; e • Nota 16 - Provisão para 
contingências. 3. “Operação S.O.S” e seus Relexos: Em agosto de 
2018, a associação tomou conhecimento de que alguns de seus executivos 
teriam, por iniciativa própria, colaborado espontânea e efetivamente com 
uma investigação conduzida pelo Ministério Público Federal no Estado do 
Rio de Janeiro. A associação esclarece que a ação judicial é sigilosa e, en-
quanto pessoa jurídica, não tem acesso ao seu teor, porque, como eviden-
ciado pela própria divulgação oicial do Ministério Público Federal, tratou-se 
de uma decisão unilateral dos colaboradores pessoas físicas. Não foram 
identiicados relexos contábeis no Hospital Regional Do Baixo Amazonas do 
Pará Dr. Waldemar Penna / Santarém/PA, pela qual a Sede Administrativa 
da Pró-Saúde e suas iliais do Estado do Rio de Janeiro foram objeto de 
investigação do Ministério Público. Buscando honrar os 54 anos de existên-
cia e a relevância social de seus serviços, notadamente na saúde pública, 
um conjunto de ações concretas, que visam a estabelecer padrões elevados 
de integridade na rotina institucional vêm sendo adotados desde 2017, a 
im de garantir as atividades desenvolvidas pela associação através de um 
caminho de ética e transparência. Dentre outras ações podemos destacar a 
implantação do Programa de Integridade Anticorrupção; desenvolveu o 
programa de governança corporativa; instituiu normas de transparência e 
reorganização de todos os seus processos internos; treinamentos das no-
vas regras institucionais à totalidade dos seus colaboradores; reestruturou 
sua diretoria; criou o departamento de controladoria; lançou o Código de 
Ética e de Conduta institucional com determinações claras que devem ser 
rigorosamente seguidas por todos os públicos: alta direção, colaboradores, 
usuários dos serviços, fornecedores, contratantes e parceiros comerciais; 
lançou as bases para a implantação da Superintendência Executiva de In-
tegridade, estrutura com autoridade e independência, encarregada de as-
segurar e iscalizar o cumprimento do Programa de Integridade Anticorrup-
ção; estruturou a Superintendência Executiva de Integridade, com a con-
tratação de colaboradores dedicados e estrutura própria; lançou o Canal de 
Denúncia e Canal de Consulta Ética; realizou treinamentos para colabora-
dores de diversas carreiras e níveis; e instituiu a publicação semanal Pílulas 
de Integridade. Este movimento de ações se tornaram uma rotina constan-
te na entidade, levando e elevando o nível de disseminação da cultura e de 
aprendizado contínuo na aplicação dos mais modernos e seguros preceitos 
de governança e integridade. 4. Resumo das Principais Práticas Contá-
beis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplica-
das de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas de-
monstrações inanceiras. a) Ativos circulantes e não circulantes: • 
Caixa e equivalentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias 
e investimentos de curto prazo com liquidez imediata e vencimento igual ou 
inferior a 90 (noventa) dias e com risco insigniicante de variação no valor 
de mercado, sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. 
• Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes correspon-
dem aos valores a receber de clientes pela prestação de serviços no curso 
normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, 
obedecendo ao regime contábil da competência. A provisão para créditos 
de liquidação duvidosa é constituída em montantes considerados suicien-
tes pela Administração da Entidade para fazer face eventuais perdas na 
realização dos créditos, quando necessário. • Estoques: Os estoques são 
avaliados ao custo médio de aquisição, que não exceda o valor de realiza-
ção e referem-se aos produtos de materiais médico-hospitalares, de con-
servação e consumo geral, higiene, lavanderia, gêneros alimentícios e me-
dicamentos. • Imobilizado: Demonstrado pelo valor do custo de aquisição 
e contempla a depreciação correspondente, que é calculada pelo método 
linear e leva em consideração o tempo de vida útil e econômica estimado 
dos bens. • Intangível: Demonstrado pelo valor do custo de aquisição e 
contempla a amortização correspondente, que é calculada levando em con-
sideração o tempo de vida útil e econômica estimado dos bens. b) Passi-
vos circulantes e não circulantes: Os passivos circulantes e não circu-
lantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acresci-
dos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias 
e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. c) Provisões: 
Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Entidade possui uma 
obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é 
provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. 
As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do 
risco envolvido. d) Receita diferida: As receitas diferidas de custeio ou de 
investimento são reconhecidas conforme NBC TG 07 - (Subvenção e Assis-
tência Governamentais). Receita diferida - investimento: Inicialmente os 
recursos provenientes de subvenções para investimentos são registrados 
em contas contábeis do passivo não circulante, em contrapartida à entrada 
em disponibilidades vinculadas. Mediante a destinação dos recursos aos 
bens de capital, os valores aplicados são transferidos para conta de sub-
venção a realizar, redutora dos subgrupos de imobilizado ou intangível 
(conforme o caso). O reconhecimento da receita de subvenção de investi-
mento no resultado ocorre proporcionalmente aos encargos de deprecia-
ção, amortização, ou de gastos atribuídos aos respectivos bens de capital 
em cada exercício. e) Patrimônio social Composto pelos resultados obti-
dos ao longo do período de existência da Entidade, que não tem capital 
social, devido à sua natureza jurídica de associação, conforme prevê o art. 
44 e seguintes do Código Civil. f) Receitas e despesas: O resultado das 
operações é apurado pelo regime de competência de exercício, tendo o seu 
valor apurado, incorporado ao patrimônio social. Receitas de subvenções 
custeio As receitas auferidas por subvenções correspondem à cobertura 
dos gastos de custeio dos respectivos objetos contratados, e são reconhe-
cidas no resultado do exercício proporcionalmente aos gastos incorridos. 
Custos e despesas Os custos e despesas incorridos correspondem basica-
mente às despesas com pessoal, o consumo de materiais e medicamentos 
hospitalares, serviços médicos necessários ao funcionamento da unidade 

hospitalar, serviços de terceiros relacionados direta ou indiretamente ao 
funcionamento das operações hospitalares, despesas administrativas e os 
custos corporativos compartilhados. g) Instrumentos inanceiros: • 
Ativos inanceiros não derivativos: A Entidade reconhece os recebíveis 
e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros 
ativos inanceiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio 
do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual 
se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. A 
Entidade tem os seguintes ativos inanceiros não derivativos: caixa e equi-
valentes de caixa, contas a receber de clientes e partes relacionadas. • 
Passivos inanceiros não derivativos: Todos os passivos inanceiros não 
derivativos da Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negocia-
ção na qual se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. 
A Entidade baixa um passivo inanceiro quando tem suas obrigações con-
tratuais retiradas, canceladas ou vencidas. A Entidade tem os seguintes 
passivos inanceiros não derivativos: fornecedores, honorários médicos e 
partes relacionadas.
5. Caixa e Equivalentes de Caixa
Descrição 2.021 2.020
Fundo Fixo (a) 53.222 80.113
Banco conta movimento (b) - 2.703.466
 53.222 2.783.579
(a) Correspondem aos saldos em espécie mantido na unidade hospitalar. 
Em função de bloqueios judiciais administrativos nas contas correntes da 
unidade hospitalar, o fundo ixo está sendo mantido num patamar elevado 
para pagamentos de despesas emergenciais e essenciais tendo como obje-
tivo evitar o pagamento de multas e juros e atendimentos essenciais. (b) 
Correspondem aos saldos disponíveis em contas correntes depositadas no 
Banco Banpará.
6. Contas A Receber
Descrição 2.021 2.020
Secretaria executiva de saúde pública (a) 18.818.646 37.256.383
Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa (b) (11.242.611) 
(11.242.611)
 7.576.035 26.013.772
(a) Secretaria executiva de Saúde Pública: As contas a receber com 
a Secretaria Executiva de Saúde Pública do Estado do Pará correspondem 
aos valores acumulados ao longo do contrato de gestão, não recebidos pela 
unidade Hospitalar até a data de 31 de dezembro de 2021. Subsequente 
ao encerramento do exercício social e até a data de aprovação dessas de-
monstrações inanceiras foi recebido o montante de R$ 0,00. (b) Perdas 
estimadas com créditos de liquidação duvidosa: As perdas estimadas 
com créditos de liquidação duvidosa foram constituídas para fazer face aos 
valores a receber, vencidos acima de 360 dias, com baixa expectativa de 
recebimento junto a Secretaria Executiva de Saúde Pública do Estado do 
Pará no próximo exercício social. A movimentação da provisão no exercício 
foi a seguinte:
Descrição 2.021 2.020
Saldo em 1° de Janeiro (11.242.611) (7.997.922)
Complemento de provisão - (3.244.689)
Saldo em 31 de dezembro (11.242.611) (11.242.611)
7. Estoques
Descrição 2.021 2.020
Medicamentos 2.992.670 4.908.265
Materiais hospitalares de consumo 2.528.176 2.721.881
Materiais de manutenção 221.942 204.982
Higiene e Limpeza 532.560 633.616
Dietas enterais e parenterais 117.787 177.534
Fios cirúrgicos 76.363 85.450
Materiais de radiologia 83.122 49.030
Gases medicinais 259.711 371.528
Materiais de laboratório 833.906 641.430
Demais materiais 645.351 1.151.118
 8.291.588 10.944.834
8. Partes Relacionadas
Descrição 2.021 2.020
Ativo não circulante
Empréstimos de materiais e medicamentos (a)
Hospital Infantil Octavio Lobo - 3.155
Hospital de Altamira 297.883 200.223
Hospital Abelardo Santos 276 276
Hospital Metropolitano de Ananindeua 2.850 -
Empréstimos inanceiros (b)
Sede Administrativa 26.414.571 11.932.167
Hospital de Altamira 475.000 475.000
Hospital de Marabá 1.570.410 2.020.410
 28.760.990 14.631.231
Empréstimos de materiais e medicamentos (a)
Hospital Metropolitano de Ananindeua (1.188.850) -
Hospital Infantil Octavio Lobo (66.444) (24.594)
Hospital Galileu (36.934) (41.163)
Hospital de Marabá (122.792) (935)
Custos corporativos compartilhados (c)
Sede Administrativa (571.172) (973.358)
 (1.986.192) (1.040.050)
(a) - Empréstimos de materiais e medicamentos: Corresponde a em-
préstimos de materiais e medicamentos hospitalares efetuados ou tomados 
de outras unidades pertencentes à Pró-Saúde Associação Beneicentes de 
Assistência Social e Hospitalar. (b) - Empréstimos inanceiros: Corres-
ponde a empréstimos inanceiros efetuados às unidades pertencentes à 
Pró-Saúde Associação Beneicentes de Assistência Social e Hospitalar, para 
os quais não há prazo para devolução nem a incidência de juros. (c) - Cus-
tos Corporativos Compartilhados: Refere-se aos valores a repassar à 
Sede Administrativa da Pró-Saúde Associação Beneicentes de Assistência 
Social e Hospitalar, pela contraprestação de serviços relativo ao apoio téc-
nico especializado, administração e processamento de informações, deno-
minado de custo corporativo compartilhado.
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* As subvenções a realizar referem-se a recursos públicos recebidos com 
destinação especíica para aquisição de máquinas e equipamentos, sendo 
apropriada ao resultado do exercício na rubrica de receitas de subvenções - 
investimento, mediante ao valor correspondente a depreciação dos ativos.
c) Taxas de depreciação
Descrição Taxa ao ano
Benfeitorias 4,0%
Instalações 10,0%
Instrumentos médicos hospitalares 10,0%
Equipamentos de informática 20,0%
Máquinas e equiptos hospitalares 10,0%
Móveis e utensílios de escritório 10,0%
Móveis e utensílios hospitalares 10,0%
Direitos de uso de software 20,0%
10. Fornecedores
Descrição 2.021 2.020
Materiais e medicamentos 2.666.829 1.524.886
Serviços de terceiros 1.809.601 2.317.685
Imobilizado 6.050 16.749
 4.482.480 3.859.320
11. Honorários Médicos: Os honorários médicos a pagar estão regis-
trados pelo valor de liquidação das obrigações e apresentam a seguinte 
composição:
Descrição 2.021 2.020
Honorários médicos pessoa jurídica 3.080.579 2.939.835
 3.080.579 2.939.835
12. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
Descrição 2.021 2.020
Salários e ordenados 2.911.637 2.703.289
Provisão para dissídio coletivo (a) 4.189.378 -
FGTS 455.358 418.614
INSS 229.645 283.164
Provisão de férias e encargos 5.334.506 5.084.248
Outras 13.862 19.718
 13.134.386 8.509.033
(a) Provisão para dissídio coletivo: Em 31 de dezembro de 2.021 cor-
responde ao dissídio coletivo dos sindicatos: SINTHOSP - Sindicato dos 
Proissionais de Enfermagem e Técnicos, do Estado do Pará e SINTHOSMA - 
Sindicato dos Empregados em Estabelecimento e Serviços da Rede Privada 
de Saúde das Regiões Sul e Sudeste do Pará, considerando o percentual 
de reajuste de 2,5%, referente ao período de setembro/2020 a agosto de 
2.021, e 10,42% referente ao período setembro/2021 a dezembro/2021. 
SENPA, Sindicato dos Enfermeiros do estado do Pará, considerando o per-
centual de reajuste de 2,5%, referente ao período de maio/2020 a abril de 
2.021, e 3,80% referente ao período maio de 2.021 a dezembro de 2.021. 
13. Receitas Diferidas: As receitas diferidas correspondem a subvenções 
pactuadas com a Secretaria do Estado de Saúde do Pará - SESPA para 
investimentos (aquisições de ativo imobilizado e intangível) e custeio das 
atividades hospitalares.
Descrição 2.021 2.020
Subvenção para investimento 4.103.020 12.618.710
Subvenção para custeio 4.862.655 6.969.846
 8.965.675 19.588.556
A movimentação no exercício foi a seguinte:
Descrição 2.021 2.020
No início do exercício 19.588.556 15.232.086
Pactuadas (adições) 28.754.286 4.356.470
Reconhecimento de receitas 
 - Custeio (baixas) (a) (31.396.274) -
Reconhecimento de receitas 
 - Investimento (baixas) (b) (1.066.252) -
Apropriação das receitas de 
 custeio excedente as despesas 956.210 -
Estorno de provisão para 
 Investimento a receber (7.870.851) -
No inal do exercício 8.965.675 19.588.556
a) Correspondem as baixas por utilização dos recursos, aplicados aos leitos 
de atendimentos referente aos casos de COVID-19. b) Correspondem as 
baixas por utilização dos recursos, aplicados na manutenção de equipa-
mentos hospitalares utilizados nos leitos de UTI para tratamento da CO-
VID-19. Essas receitas quando somadas as realizações de subvenções do 
ativo imobilizado no montante de R$ 623.580, montaram a R$ 1.689.832 
no exercício de 2021. 14. Adiantamento de Contrato de Gestão: Cor-
respondeu a recebimento inanceiro ocorrido no exercício de 2020 no valor 
de R$ 4.020.000, relativo ao contrato de gestão, que no exercício de 2021 
após o faturamento mensal foi compensado com os valores a receber. 15. 

Provisão para Descontinuidade de Contrato: Os valores provisionados 
a título de descontinuidade das atividades, correspondem à multa rescisó-
ria do FGTS, que é estimada sobre o valor dos depósitos nas contas vincu-
ladas, mediante a previsão de rescisão de contrato de trabalho por ocasião 
do encerramento do contrato de gestão. A movimentação da provisão no 
exercício foi a seguinte:
Descrição 2.021 2.020
Saldo inicial 6.769.686 5.721.242
Adições (Nota 18 - despesa com pessoal) 1.537.663 1.472.086
Baixas por rescisões de contratos (342.901) (423.642)
Saldo inal 7.964.448 6.769.686
16. Provisão para Contingências: A Entidade é parte em ações judiciais 
e processos administrativos perante vários tribunais e órgãos governa-
mentais, decorrentes do curso normal de operações, envolvendo questões 
trabalhistas, aspectos civis e outros assuntos. A Administração da Entida-
de, com base em informações de seus assessores jurídicos, e análises das 
demandas judiciais pendentes, com base na experiência anterior referente 
às quantias reivindicadas, constituiu provisão em montante considerado 
suiciente para cobrir as perdas potenciais com as ações em curso. Todas as 
etapas processuais das ações são realizadas, acompanhadas e gerenciadas 
pelo Departamento Jurídico da Entidade, a partir de São Paulo, sendo que 
todos os recursos legais são utilizados no sentido de defender os interesses 
dela até as últimas instâncias do Poder Judiciário. A composição do valor 
registrado referente às contingências prováveis de perda está demonstrada 
a seguir:
Descrição 2.021 2.020
Trabalhista 309.515 34.244
Cível 143.732 18.197
 453.247 52.441
No exercício de 2.021, a Administração, baseada em informações de seus 
assessores jurídicos e análises das demandas judiciais pendentes, auto-
rizou o complemento de provisão no montante de R$ 400.806 (Em 2020 
- reversão de R$ R$ 535.372). 17. Receitas de Subvenções - Custeio: 
As receitas com subvenções - custeio, referem-se ao contrato de gestão 
pactuado com a Secretaria Executiva de Saúde Pública do Estado do Pará, 
para gestão do hospital. Os valores correspondem à cobertura dos gastos 
de custeio dos respectivos objetos contratados e no exercício de 2.021 
montaram R$ 174.634.848 (2.020 - R$ 146.845.026). Desse total, o valor 
de R$ 45.001.170 foi referente a aditivos contratuais relativos a Covid-19.
18. Despesas com Pessoal
Descrição 2.021 2.020
Salários e ordenados (37.762.167) (29.497.285)
Insalubridade (4.600.076) (3.683.097)
Horas extras (2.184.530) (2.089.166)
Décimo terceiro salário (3.979.401) (3.480.904)
Férias (5.514.704) (4.754.632)
FGTS (4.310.990) (3.776.695)
Provisão para descontinuidade
 - Multa rescisória FGTS (1.537.663) (1.472.086)
Contribuição Patronal ao INSS (13.985.226) (12.478.968)
(-) Isenção da Contribuição Patronal ao INSS 13.985.226 12.478.968
PIS (503.067) (448.815)
(-) Isenção da Contribuição ao PIS 503.067 448.815
Outras despesas com pessoal (342.580) (3.037.410)
 (60.232.111) (51.791.275)
19. Serviços de Terceiros
Descrição 2.021 2.020
Serviços médicos tomados de pessoa jurídica (37.689.677) (33.663.502)
Serviços tomados de pessoal jurídica (5.974.208) (6.743.892)
 (43.663.885) (40.407.394)
20. Custo Corporativo Compartilhado: Refere-se ao custo corporativo 
compartilhado da Sede Administrativa, relativo ao apoio técnico especia-
lizado, administração e processamento de informações relativas à unida-
de.21. Drogas, Materiais e Medicamentos
Descrição 2.021 2.020
Medicamentos (21.688.044) (15.308.817)
Filmes radiológicos e ios cirúrgicos (300.814) (413.747)
Órtese e prótese (1.909.000) (2.175.595)
Materiais de uso do paciente (consumo) (16.310.992) (11.813.038)
Gases medicinais (2.770.153) (1.284.166)
Gêneros alimentícios (3.041.866) (1.649.889)
Materiais de limpeza e lavanderia (1.769.075) (1.350.459)
Materiais de conservação,
 reparos e consumos diversos (542.474) (450.645)
Materiais de laboratório (2.751.724) (1.495.614)
Impressos e materiais de expediente (602.093) (520.486)

9. Imobilizado E Intangível
a) Composição  2.021  2.020
Itens Custo Depreciação Acumulada Líquido Líquido
Benfeitorias em ediicações 4.311.426 (1.373.484) 2.937.942 3.110.399
Instalações 73.242 (55.332) 17.910 23.916
Instrumentos médicos hospitalares 733.707 (617.045) 116.662 137.512
Equipamentos de informática 1.729.772 (1.638.105) 91.667 187.301
Máquinas e equiptos hospitalares 12.229.069 (9.158.088) 3.070.981 3.539.806
Móveis e utensílios de escritório 1.763.003 (1.021.390) 741.613 788.904
Móveis e utensílios hospitalares 1.642.460 (997.977) 644.483 648.171
Adiantamento a fornecedor 55.538 - 55.538 54.773
Obras em andamento 162.762 - 162.762 162.762
(-) Subvenções a realizar (1.351.258) - (1.351.258) (1.974.837)
Total imobilizado
Total do ativo imobilizado 21.349.721 (14.861.421) 6.488.300 6.678.707
Direito de uso de software 278.956 (277.196) 1.760 2.640
Total intangível
Total do ativo imobilizado 278.956 (277.196) 1.760 2.640
b) Movimentação
Itens Saldo em 31/12/20 Adições e baixas Depreciação e realização Saldo em 31/12/21
Benfeitorias 4.311.426 - - 4.311.426
Instalações 73.242 - - 73.242
Instrumentos médicos hospitalares 733.707 - - 733.707
Equipamentos de informática 1.708.402 21.370 - 1.729.772
Máquinas e equipamentos hospitalares 11.861.762 367.307 - 12.229.069
Móveis e utensílios de escritório 1.661.001 102.002 - 1.763.003
Móveis e utensílios hospitalares 1.523.579 118.881 - 1.642.460
Adiantamento a fornecedores 54.773 765 - 55.538
Obras em andamento 162.762 - - 162.762
(-) Subvenções a realizar * (1.974.837) - 623.580 (1.351.257)
(-) Depreciação (13.437.109) - (1.424.312) (14.861.421)
Total imobilizado 6.678.707 610.325 (800.732) 6.488.300
Direito de uso de software 278.956 - - 278.956
(-) Amortização (276.316) - (880) (277.196)
Total intangível
 2.640 - (880) 1.760
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Peças e assessórios de reposição (1.805.788) (1.030.701)
Dieta enteral e parenteral (1.313.002) (1.046.897)
Outros - Equipamentos de
 proteção e uniformes (1.427.593) (1.582.010)
 (56.232.618) (40.122.064)
22. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos inanceiros que a Enti-
dade possui são classiicados da seguinte forma:
Descrição 2.021 2.020
Ativos
Valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa 53.222 2.783.579
Pelo custo amortizado
Contas a receber de clientes 7.576.035 26.013.772
Empréstimos - Partes relacionadas 28.760.990 14.631.231
Total 36.390.247 43.428.582
Passivos
Pelo custo amortizado
Fornecedores 4.482.480 3.859.320
Honorários médicos 3.080.579 2.939.835
Empréstimos - Partes relacionadas 2.003.122 1.040.050
Total 9.566.181 7.839.205
Risco de liquidez: O principal risco inanceiro considerado pela Adminis-
tração da Entidade é o risco de liquidez, onde a Entidade possa eventual-
mente encontrar diiculdades em cumprir com as obrigações associadas 
com seus passivos inanceiros que são liquidados com pagamentos à vista 
ou com outro ativo inanceiro. A Entidade trabalha alinhando a disponi-
bilidade e a geração de recursos de modo a cumprir suas obrigações nos 
prazos acordados. 23. INSS Cota Patronal: (a) Certiicado de Entida-
de Beneicente de Assistência Social: Em 26 de setembro de 2.014, foi 
publicada no Diário Oicial da União a portaria nº 943 de 25 de setembro 
de 2.014 que renovou o CEBAS (Certiicado de Entidade Beneicente de As-
sistência Social) da Pró-Saúde, relativo ao triênio 2.010 a 2.012. Em 21 de 
dezembro de 2016 é publicada a portaria nº 2.187, relativo ao processo de 
Supervisão SIPAR Nº 25000.089057/2015-65 que cancelou o certiicado. 
Em 25 de julho de 2017 foi publicada a portaria nº 1.273 que suspendeu 
os efeitos da Portaria nº 2.187/2016, isto por força de tutela de evidência 
concedida nos autos da ação judicial de n.º 5008909-61.2017.4.03.6100, 
conirmada por sentença datada de 27.11.2019 em curso perante a 2ª 
Vara Cível Federal de São Paulo, a qual determinou a retomada de re-
ferido Processo de Supervisão (SIPAR nº 25000.089057/2015-65), este 
ainda aguardando, por conseguinte, julgamento. Em 28 de junho 2.012, 
a entidade protocolou o pedido de renovação do CEBAS (Certiicado de 
Entidade Beneicente de Assistência Social) no Ministério da Saúde, SIPAR 
nº 25000.110426/2012-43, relativo ao triênio 2.013 a 2.015, sendo In-
deferido pela Portaria nº 771 de 29 de maio de 2018. Em 04/07/2018 foi 
publicada a Portaria nº 1.006/2018 que suspendeu os efeitos da portaria nº 
771/2018, também por força de tutela de evidência concedida nos autos da 
ação de n.º 5008909-61.2017.4.03.6100, conirmada por sentença datada 
de 27.11.2019 em curso perante a 2ª Vara Cível Federal de São Paulo, a 
qual determinou a retomada de referido Processo de Renovação (SIPAR nº 
25000.110426/2012-43), este ainda aguardando, por conseguinte, julga-
mento. Em 20/08/2020 foi publicado no Diário Oicial da União a Portaria 
nº 794, de 25 de agosto de 2020 que defere, sub judice, a Renovação 
do CEBAS relativo ao triênio de 2013 à 2015. Relativamente ao triênio 
de 2.004 a 2006, tem-se que o processo SIPAR 25000.163451/2011-49 
foi retomado em função da Ação Popular nº 0139700-62.2013.4.02.5102, 
havendo o indeferimento, em grau de reconsideração, da Renovação do 
CEBAS (Certiicado de Entidade Beneicente de Assistência Social), ato 
este exteriorizado pela portaria nº 805 de 05 de junho de 2018, publica-
da no DOU em 19.06.2018. No entanto, por força de tutela de evidência 
concedida nos autos da ação judicial de n.º 5008909-61.2017.4.03.6100, 
conirmada por sentença datada de 27.11.2019, em curso perante a 2ª 
Vara Cível Federal de São Paulo, referido indeferimento foi suspenso, pela 
portaria de n.º 1.103, de 19.07.2018, publicada no DOU em 23.07.2018, 
ao que, pelo momento, a renovação do CEBAS da entidade, ainda aguarda 
apreciação por parte do Ministério da Saúde. Em 01 de agosto de 2.015 
foi protocolado novo requerimento de renovação, registrado SIPAR nº 
25000.100966/2015-61, o qual se encontra aguardando análise em ordem 
cronológica. Em 24/07/2018 foi protocolado novo requerimento no Sistema 
de Certiicação das Entidades Beneicentes de Assistência Social em Saú-
de, registrado SIPAR nº 25000.127908/2018-28, relativo ao triênio 2019 a 
2021. Em 02/07/2021 foi protocolado novo requerimento de renovação, no 

Sistema de Certiicação das Entidades de Assistência Social em Saúde, re-
gistrado SIPAR nº 25000.100840/2021-35 relativo ao triênio 2022 a 2024. 
Até a data de aprovação dessas demonstrações inanceiras os requerimen-
tos não tinham sido julgados. O CEBAS esteve válido durante todo o exer-
cício de 2021 por determinação do art. 8º do Decreto Federal nº 8.242/14. 
A Pró-Saúde atende assim os requisitos constitucionais e legais referentes 
à concessão e renovação do CEBAS, o que lhe reconhece a imunidade em 
relação aos tributos a ela referidos, principalmente a cota patronal. (b) 
Apresentação da cota patronal: A cota patronal e sua respectiva isenção 
estão demonstradas na nota explicativa n° 18 - Despesas com pessoal não 
afetando o resultado do exercício. (c) Ganhos ou perdas e riscos po-
tenciais: A cota patronal do INSS registrada em contas de resultado não 
potencializa qualquer ganho ou perda, excetuando-se a desoneração da 
contribuição de seus custos e despesas operacionais que lhe atribui maior 
eiciência no desenvolvimento de suas atividades. 24. Renúncia Fiscal: 
A Pró-Saúde Associação Beneicente de Assistência Social e Hospitalar - 
Hospital Regional do Baixo Amazonas do Pará Dr. Waldemar Penna - San-
tarém/PA, é uma entidade sem ins lucrativos, imune ao recolhimento do 
imposto de renda e isenta da contribuição social sobre o superávit, assim 
como em relação à contribuição patronal do INSS. Com relação aos demais 
tributos sobre as atividades próprias, destacamos: A Pró-Saúde Associação 
Beneicente de Assistência Social e Hospitalar, é uma organização social de 
saúde, que não efetuou nenhuma distribuição de parcela de seu patrimô-
nio ou renda, a qualquer título, aplicando seus recursos integralmente em 
suas inalidades estatutárias, no país. Por conseguinte, cumpre os requisi-
tos legais para o não pagamento/recolhimento de impostos e contribuições 
assim discriminados: Esfera Federal - Na esfera federal o benefício cons-
titucional da imunidade e isenções legais asseguram à Pró-Saúde o não 
pagamento/recolhimento dos seguintes impostos/contribuições: Imposto 
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Imposto de Renda retido na Fonte (IRRF) 
sobre aplicações de renda ixa e variável, Contribuição Social sobre o Lucro 
(CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), 
Contribuição ao PIS e Contribuição Previdenciária Patronal (INSS) sobre 
a folha de pagamento em razão do Certiicado de Entidade Beneicente 
de Assistência Social e Hospitalar. Esfera Estadual - O benefício constitu-
cional da imunidade assegura o não pagamento/recolhimento do Imposto 
de Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD) e do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), através de requerimentos es-
pecíicos. Esfera Municipal - O benefício constitucional de isenção assegura 
o não pagamento / recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN) à Prefeitura de Santarém, através de requerimentos es-
pecíicos. Em atendimento a ITG 2.002 (R1) - entidade sem inalidade de 
lucros, aprovada pela resolução do Conselho Federal de Contabilidade n. º 
1.409/12, o valor da renúncia iscal que a entidade obteve no exercício de 
sua atividade, como se a obrigação devida fosse, está apresentado abaixo:
Descrição 2.021 2.020
Contribuição para o inanciamento
 da seguridade social (5.429.347) (4.534.096)
Contribuição patronal ao INSS (13.985.226) (12.478.968)
Contribuição ao PIS (503.067) (448.815)
Imposto sobre serviços (ISS) (3.511.281) (2.917.769)
 (23.428.921) (20.379.648)
25. Pacientes Atendidos: A entidade prestou serviços apenas ao S.U.S. 
(Sistema Único de Saúde), atendendo assim a Lei 12.101/09 que determi-
na o percentual mínimo de atendimento a pacientes S.U.S. em 60%, para 
ins de gratuidade. 26. Outros Assuntos - Pandemia COVID-19: O surto 
do novo coronavírus (Covid-19) foi considerado pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) uma pandemia em 11 de março de 2020, com impactos 
relevantes na economia nacional e internacional, esses impactos se repeti-
ram em 2021. A pandemia desencadeou importantes ações de governos e 
entidades privadas, que somados ao impacto na saúde da população e sis-
temas de saúde mundial. A área da Saúde foi um dos setores que teve a ro-
tina fortemente afetada pela pandemia de Covid-19. Os principais impactos 
observados na unidade hospitalar nos exercícios de 2021 e 2020, foram: • 
Aumento substancial no consumo materiais e medicamentos hospitalares, 
tendo em vista a necessidade de aumentar o estoque de segurança das uni-
dades, • Aumento de custos dos estoques hospitalares, em razão alta procura 
e baixa oferta de materiais hospitalares; • Aumento do quadro de pessoal, 
em razão da necessidade da abertura de novos leitos destinados ao trata-
mento de pacientes covid; A Administração entende que diante do impacto 
nas operações e resultados inanceiros, e em função das medidas já toma-
das, não há necessidade de provisionamentos adicionais até o momento.
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Aos Administradores Pró-Saúde Associação Beneicente de Assis-
tência Social e Hospitalar - Hospital Regional Do Baixo Amazonas 
do Pará Dr. Waldemar Penna - Santarém/PA. Opinião sem ressal-
va: Examinamos as demonstrações inanceiras da Pró-Saúde Associação 
Beneicente de Assistência Social e Hospitalar – Hospital Regional 
Do Baixo Amazonas do Pará Dr. Waldemar Penna – Santarém/PA 
(entidade) que compreende o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 
2.021, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abran-
gente, das mutações do patrimônio líquido e dos luxos de caixa para o 
exercício indo naquela data, bem como as correspondentes notas explica-
tivas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opi-
nião, as demonstrações inanceiras acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e inanceira 
da entidade em 31 de dezembro de 2.021, o desempenho de suas opera-
ções e os seus luxos de caixa para o exercício indo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião sem 
ressalva: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasi-
leiras de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações inanceiras”. Somos independen-
tes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Proissional do Contador e nas normas prois-
sionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredi-
tamos que a evidência de auditoria obtida é suiciente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião sem ressalva. Incerteza relevante sobre a 
continuidade operacional: Chamamos a atenção para a nota explicativa 
n° 1b que descreve a data de encerramento do atual contrato de gestão 
em 07 de maio de 2022. A continuidade operacional das atividades está 
condicionada a renovação do contrato de gestão com o Governo do Estado 
do Pará. Esse evento e condição indica a existência de incerteza relevante 
que pode levantar dúvida signiicativa quanto à capacidade de continuidade 
operacional da Entidade. Nossa opinião não está ressalvada em relação 
a esse assunto. Ênfase – Efeitos da “Operação S.O.S.”: Chamamos a 

atenção para a nota explicativa n° 3, que descreve os relexos da “Ope-
ração S.O.S.” ocorrida no exercício de 2018 envolvendo a Pró-Saúde, que 
abrange: (i) A colaboração espontânea realizada por alguns executivos da 
Pró-Saúde em investigação conduzida pelo Ministério Público Federal no 
Estado do Rio de Janeiro, da qual tomou-se conhecimento em agosto de 
2.018; (ii) Até a presente data, não foram identiicados ajustes contábeis 
que pudessem afetar o patrimônio líquido do Hospital Regional do Baixo 
Amazonas do Pará Dr. Waldemar Penna – Santarém/PA; e (iii) As ações 
que estão sendo adotadas pela Administração corporativa da Pró-Saúde. 
Nossa opinião não está modiicada em relação a esses assuntos. Respon-
sabilidade da administração e da governança pelas demonstrações 
inanceiras: A administração da Entidade é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações inanceiras de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
inanceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude e erro. Na elaboração das demonstrações inanceiras, a adminis-
tração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações inanceiras, a não ser que a administração pretenda 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações inanceiras. Responsabilidade do auditor 
pela auditoria das demonstrações inanceiras: Nossos objetivos são 
obter segurança razoável de que as demonstrações inanceiras, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nos-
sa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, 
uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas bra-
sileiras de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
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possam inluenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
inanceiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras de auditoria, exercemos julgamento proissional e mantemos 
ceticismo proissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identiicamos e 
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações inanceiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e execu-
tamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada e suiciente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de 
fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envol-
ver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsiicação, omissão ou 
representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles 
internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de ex-
pressarmos opinião sobre a eicácia dos controles internos da Entidade. • 
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administra-
ção. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de audi-

toria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condi-
ções que possam levantar dúvida signiicativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações inanceiras ou incluir mo-
diicação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até 
a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. • 
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstra-
ções inanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações inancei-
ras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos 
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signiicativas 
de auditoria, inclusive as eventuais deiciências signiicativas nos controles 
internos que identiicamos durante nossos trabalhos. 

Santarém, 24 de março de 2.022.
LM Auditores Associados - CRC 2SP018.611/O-8

Maurício Diácoli - CRC 1SP129.562/O-5
Protocolo: 779035
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Demonstração do resultado abrangente
Exercícios indos em 31 de dezembro - Em reais

  2.021 2.020
Déicit do Exercício (3.820.141) (1.923.490)
Outros resultado abrangentes - -
Resultado Abrangente dos Exercício (3.820.141) (1.923.490)

Demonstração dos luxos de caixa - método indireto
Exercícios indos em 31 de dezembro - Em reais

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2.021 2.020
Superávit do exercício (3.820.141) (1.923.490)
Ajustado por:  
Depreciação e amortização 500.550 658.314
Realização de subvenções do ativo imobilizado (265.008) (265.008)
Despesa com provisão para 
 crédito de liquidação duvidosa 2.545.534 (1.978.468)
Déicit do exercício ajustado (1.039.065) (3.508.652)
Variações nos ativos e passivos  
Contas a receber de clientes (176.333) 3.900.781
Estoques 131.536 (801.529)
Adiantamento a fornecedores (65.754) 52.139
Depósitos judiciais (26.087) (183.749)
Outros ativos circulantes (15.103) (47.637)
Fornecedores (2.631.581) 1.486.183
Honorários Médicos 423.893 556.629
Obrigações sociais e trabalhistas 2.627.536 725.679
Obrigações iscais (578.600) 355.564
Provisão para descontinuidade 612.377 560.991
Provisão para contingência 435.648 456.015
Receita diferida (142.000) -
Contas a pagar e outros passivos 5.584 2.229
Caixa líquido (aplicado nas) gerados 
 pelas atividades operacionais (437.949) 3.554.643
Fluxos de caixa das atividades de investimentos  
Aquisições de ativo imobilizado (82.126) (32.525)
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de investimentos (82.126) (32.525)
Fluxos de caixa das atividades de inanciamentos  
Empréstimos captados de partes relacionadas (919.895) (4.542.347)
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de inanciamentos (919.895) (4.542.347)
Redução do caixa e equivalentes de caixa (1.439.970) (1.020.229)
Demonstração da redução do caixa 
 e equivalentes de caixa  
No início do exercício 1.476.486 2.496.715
No im do exercício 36.516 1.476.486
Redução do caixa e equivalentes de caixa (1.439.970) (1.020.229)
Déicit do Exercício (3.820.141) (1.923.490)
seguinte forma: I - Prestação de Serviços Hospitalares (Mapa de Produção); 
II - Indicadores de Qualidade; e III - Prestação de Contas. O Hospital aten-
de o objeto contratual com a implantação e operacionalização dos serviços 
assistenciais e de apoio necessários para uma gestão proissional. Pela aná-
lise de metas, veriica-se que todos os serviços pactuados, foram disponibi-
lizados para a Central de Regulamentação e aos municípios de sua região de 
abrangência. c) Ações estratégicas para manutenção das atividades 
operacionais: A Administração da Pró-Saúde, vem implementando esfor-
ços para equilibrar as receitas e despesas do contrato de gestão irmado com 
o Governo do Estado do Pará. Em função dos déicits apurados ao longo do 
contrato de gestão, a unidade passou a apresentar capital circulante líquido 
negativo R$ 17.208.085 e patrimônio líquido negativo R$ 19.940.087. A 
Administração continuará com as ações estratégicas que são: reduzir ainda 
mais os custos hospitalares sem prejudicar os atendimentos e pleitear junto 
ao Governo do Estado do Pará o reequilíbrio inanceiro contrato de gestão. 2. 
Base de Preparação: As demonstrações inanceiras foram elaboradas com 
base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legisla-
ção societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emi-
tidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e às normas emiti-
das pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução 
CFC n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2.002, para as Entidades sem inalidade 
de lucros. A emissão dessas demonstrações inanceiras foi autorizada pela 
administração em 24 de março de 2.022. 2.1 Base de Mensuração: As 
demonstrações inanceiras foram preparadas com base no custo histórico, 
com exceção dos instrumentos inanceiros mensurados pelo valor justo por 
meio do resultado. 2.2 Moeda funcional e moeda de apresentação: 
Essas demonstrações inanceiras são apresentadas em real, que é a moe-
da funcional da Entidade. 2.3. Uso de estimativas e julgamen-

Pró-Saúde Associação Beneicente de Assistência Social e Hospitalar
Hospital Regional Público da Transamazônica - Altamira/PA

CNPJ nº 24.232.886/0075-01
Demonstrações Financeiras

Balanço patrimonial
Exercícios indos em 31 de dezembro - Em reais

Demonstração do resultado
Exercícios indos em 31 de dezembro - Em reais

Ativo Nota 2.021 2.020
Circulante   
Caixa e equivalentes de caixa 5 36.516 1.476.486
Contas a receber 6 185.556 2.554.757
Estoques 7 2.147.691 2.279.227
Adiantamento a fornecedores  101.444 35.690
Outros ativos circulante  297.178 282.075
  2.768.385 6.628.235
Não Circulante   
Realizável em longo prazo   
Partes relacionadas a receber 13 3.638.524 3.068.270
Depósitos judiciais 15 391.828 365.741
  4.030.352 3.434.011
Imobilizado 8 74.442 120.058
Intangível 8 52.583 160.383
  127.025 280.441
  4.157.377 3.714.452
Total do Ativo  6.925.762 10.342.687

Receitas Operacionais Nota 2.021 2.020
Receitas de subvenções - custeio 16 84.452.719 67.327.433
Receitas de subvenções - investimento 8b 265.008 265.008
Receitas inanceiras  368.401 78.242
Outras receitas  1.688.944 282.295
Receitas com serviços voluntários  480 702
Total das Receitas  86.775.552 67.953.680
Despesas Operacionais   
Despesas com pessoal 17 (34.412.522) (28.688.903)
Serviços de terceiros 18 (26.976.270) (22.551.213)
Custo corporativo compartilhado 19 (4.213.494) (3.366.112)
Drogas, medicamentos e materiais 20 (16.433.814) (12.059.407)
Taxas e contribuições  - -
  (82.036.100) (66.665.635)
Amortização e depreciação 8b (500.550) (658.314)
Correio e comunicação eletrônica  (36.955) (34.375)
Água, gás, energia elétrica e telefone  (1.656.964) (1.393.770)
Fretes e carretos  (1.047.618) (551.461)
Viagens e ajuda de custo  (364.022) (273.223)
Locações  (717.998) (642.013)
Indenização de responsabilidade civil  - -
Despesas inanceiras 21 (636.834) (595.729)
Despesa com provisão para 
 crédito de liquidação duvidosa 6b (2.545.534) 1.978.468
Despesa com provisão para contingências 15 (435.648) (456.015)
Outras despesas  (616.990) (584.401)
Despesas com serviços voluntários  (480) (702)
  (8.559.593) (3.211.535)
Total das Despesas (90.595.693) (69.877.170)
Déicit do Exercício (3.820.141) (1.923.490)

Passivo e patrimônio 
 líquido negativo Nota 2.021 2.020
Circulante   
Fornecedores 9 4.881.854 7.513.435
Honorários médicos 10 2.158.160 1.734.267
Obrigações sociais e trabalhistas 11 7.331.812 4.704.276
Obrigações iscais 12 1.977.279 2.398.419
Partes relacionadas a pagar 13 3.113.305 3.462.946
Receita diferida  506.247 648.247
Outros passivos  7.813 2.229
  19.976.470 20.463.819
Não Circulante   
Obrigações iscais  12 891.451 1.048.911
Provisão para descontinuidade 14 4.496.796 3.884.419
Provisão para contingência 15 1.501.132 1.065.484
  6.889.379 5.998.814
Patrimônio Líquido Negativo   
Patrimônio social negativo  (16.119.946) (14.196.456)
Superávit do exercício  (3.820.141) (1.923.490)
  (19.940.087) (16.119.946)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  6.925.762 10.342.687

Demonstração das mutações do patrimônio líquido negativo
Exercícios indos em 31 de dezembro - Em reais

 Superávit
 Patrimônio (déicit) do
 social negativo exercício Total
Em 1° de Janeiro de 2.020 (13.918.878) (277.578) (14.196.456)
Transferência (277.578) 277.578 -
Déicit do exercício - (1.923.490) (1.923.490)
Em 31 de Dezembro de 2.020 (14.196.456) (1.923.490) (16.119.946)
Transferência (1.923.490) 1.923.490 -
Déicit do exercício - (3.820.141) (3.820.141)
Em 31 de Dezembro de 2.021 (16.119.946) (3.820.141) (19.940.087)
Notas explicativas da administração às demonstrações inanceiras

Exercícios indos em 31 de dezembro de 2.021 e de 2.020
Cifras apresentadas em reais.

1. Contexto Operacional: a) Objetivos Sociais: A Pró-Saúde Associação 
Beneicente de Assistência Social e Hospitalar, de agora em diante denomi-
nada “a Entidade”, é uma Entidade civil, de direito privado, sem ins lucra-
tivos, ilantrópica e que tem por inalidade, de acordo com seu estatuto so-
cial: I - Prestar assistência à saúde e serviços médico-hospitalares a quan-
tos procurarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, credo 
religioso, opinião política ou qualquer outra condição, tanto em regime de 
internação quanto ambulatorial. II - Prestar assistência social por meio de 
asilos, creches e outras atividades que ajudem a comunidade a se realizar. 
III - Desenvolver a pesquisa, tanto pura quanto aplicada, sobretudo em 
seus estabelecimentos, para favorecer o aperfeiçoamento das atividades da 
saúde. IV - Levar a efeito atividades de saúde comunitária, com vistas à pre-
venção da doença, orientação sanitária e imunização. Ainda de acordo com 
o seu estatuto para atingir suas inalidades a Pró-Saúde desenvolverá as 
seguintes atividades: I - Desenvolver atividades educacionais na saúde, po-
dendo fundar e manter escolas, faculdades e cursos em geral e franqueá-los 
a quem de direito os procurar, podendo inclusive conceder bolsas de estu-
do. II - Prestar serviços em administração hospitalar, na modalidade de as-
sessoria e/ou consultoria técnicas, diagnóstico ou a administração propria-
mente dita, a Entidades congêneres ou não e também a estabelecimentos 
próprios ou de terceiros, públicos ou privados. III - Promover, coordenar e 
organizar congressos, simpósios e jornadas especíicas na área da saúde. O 
eventual resultado das atividades remuneradas deverá ser, obrigatoriamen-
te, aplicado no desenvolvimento de suas inalidades. A Pró-Saúde prestará 
assistência gratuita aos que não tiverem recursos, na proporção, ao menos, 
que preceitua a legislação em vigor, nos estabelecimentos próprios e na-
queles eventualmente aceitos em comodato ou qualquer outra forma de 
contratação. b) Contrato de Gestão: A Pró-Saúde Associação Beneicente 
de Assistência Social e Hospitalar em 07 de dezembro de 2.006, celebrou 
com o Governo do Estado do Pará, contrato de Gestão para o Gerenciamen-
to e Execução de atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos no 
Hospital Regional Público da Transamazônica, com prazo de vigência de 05 
(cinco) anos, e ajustáveis a cada 12 (dose) meses. Em 07 de dezembro de 
2.012, celebrou novo contrato de gestão, com prazo de vigência de 12 (doze) 
meses, podendo ser prorrogados por períodos sucessivos, limitados a 60 
(sessenta) meses. Em 2.017 vigorou o décimo termo aditivo ao contrato de 
gestão, sendo este último vigente até 06 de dezembro de 2.017. Em 07 de 
dezembro de 2.017, foi celebrado junto à Secretaria de Saúde do Estado do 
Pará o novo Contrato de gestão 005/SESPA/2.017 com vigência até 06 de 
dezembro de 2022. O Governo do Estado do Pará, através de sua Secretaria 
Especial de Estado de Proteção Social e da Secretaria Executiva de Estado de 
Saúde Pública, instituiu o Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão 
dos Hospitais Metropolitano e Regionais, que procederá ao acompanhamen-
to da execução do contrato e a veriicação periódica do desenvolvimento das 
atividades e resultados obtidos pela Organização Social com a aplicação dos 
recursos sob sua gestão, elaborando relatório circunstanciado. A veriica-
ção é relativa ao cumprimento das diretrizes e metas deinidas no contrato 
e restringir-se-á aos resultados obtidos em sua execução, através dos indi-
cadores de desempenho estabelecidos, em confronto com as metas pactua-
das e com a economicidade no desenvolvimento das respectivas atividades. 
As etapas do processo de avaliação do Contrato de Gestão estão divididas da 
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tos: A elaboração das demonstrações inanceiras de acordo com 
as práticas contábeis adotados no Brasil exige que a Administração faça 
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas 
contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. 
Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas 
são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas con-
tábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e 
em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre incertezas 
de premissas e estimativas que apresentem risco signiicativo de resultar 
em ajuste material no próximo exercício inanceiro e julgamentos críticos 
referentes às políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre 
os valores reconhecidos nas demonstrações inanceiras estão incluídos nas 
seguintes notas explicativas: •  Nota 6 - Provisão para créditos de liquida-
ção duvidosa; •  Nota 8 - Depreciação e amortização do ativo imobilizado 
e intangível; •  Nota 14 - Provisão para descontinuidade; e •  Nota 15 - 
Provisão para contingência. 3. “Operação S.O.S.” e seus Relexos na 
Associação: Em agosto de 2018, a associação tomou conhecimento de 
que alguns de seus executivos teriam, por iniciativa própria, colaborado es-
pontânea e efetivamente com uma investigação conduzida pelo Ministério 
Público Federal no Estado do Rio de Janeiro. A associação esclarece que a 
ação judicial é sigilosa e, enquanto pessoa jurídica, não tem acesso ao seu 
teor, porque, como evidenciado pela própria divulgação oicial do Ministério 
Público Federal, tratou-se de uma decisão unilateral dos colaboradores pes-
soas físicas. Não foram identiicados relexos contábeis no Hospital Regio-
nal Público da Transamazônica - Altamira/PA, pela qual a Sede Administra-
tiva da Pró-Saúde e suas iliais do Estado do Rio de Janeiro foram objeto de 
investigação do Ministério Público. Buscando honrar os 53 anos de existên-
cia e a relevância social de seus serviços, notadamente na saúde pública, 
um conjunto de ações concretas, que visam a estabelecer padrões elevados 
de integridade na rotina institucional vêm sendo adotados desde 2017, a 
im de garantir as atividades desenvolvidas pela associação através de um 
caminho de ética e transparência. Dentre outras ações podemos destacar 
a implantação do Programa de Integridade Anticorrupção; desenvolveu o 
programa de governança corporativa; instituiu normas de transparência e 
reorganização de todos os seus processos internos; treinamentos das no-
vas regras institucionais à totalidade dos seus colaboradores; reestruturou 
sua diretoria; criou o departamento de controladoria; lançou o Código de 
Ética e de Conduta institucional com determinações claras que devem ser 
rigorosamente seguidas por todos os públicos: alta direção, colaborado-
res, usuários dos serviços, fornecedores, contratantes e parceiros comer-
ciais; lançou as bases para a implantação da Superintendência Executiva 
de Integridade, estrutura com autoridade e independência, encarregada 
de assegurar e iscalizar o cumprimento do Programa de Integridade An-
ticorrupção; estruturou a Superintendência Executiva de Integridade, com 
a contratação de colaboradores dedicados e estrutura própria; lançou o 
Canal de Denúncia e Canal de Consulta Ética; realizou treinamentos para 
colaboradores de diversas carreiras e níveis; e instituiu a publicação se-
manal Pílulas de Integridade. Este movimento de ações se tornaram uma 
rotina constante na entidade, levando e elevando o nível de disseminação 
da cultura e de aprendizado contínuo na aplicação dos mais modernos e se-
guros preceitos de governança e integridade. 4. Resumo das Principais 
Práticas Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo 
têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresen-
tados nessas demonstrações inanceiras. a) Ativos circulantes e não 
circulantes: •  Caixa e equivalentes de caixa: Incluem valores em caixa, 
contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez imediata e 
vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com insigniicante risco 
de variação no valor de mercado, sendo demonstrados pelo custo acrescido 
de juros auferidos. •  Contas a receber de clientes: As contas a receber 
de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela presta-
ção de serviços no curso normal das atividades da Entidade. São registra-
das pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da competência. 
•  Estoques: Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição, que 
não exceda o valor de realização e referem-se aos produtos de materiais mé-
dico-hospitalares, de conservação e consumo geral, higiene, lavanderia, gê-
neros alimentícios e medicamentos. •  Imobilizado: Demonstrado pelo valor 
do custo de aquisição e contempla a depreciação correspondente, que é cal-
culada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil e eco-
nômica estimado dos bens. •  Intangível: Refere-se aos bens não corpóreos 
adquiridos e são demonstrados pelo valor do custo de aquisição. Contempla a 
amortização correspondente, que é calculada pelo método linear e leva em 
consideração o tempo de vida útil e econômica estimado dos bens. b) Pas-
sivos circulantes e não circulantes: Os passivos circulantes e não circu-
lantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, 
quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou 
cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. c) Provisões: Uma 
provisão é reconhecida no balanço quando a Entidade possui uma obrigação 
legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que 
em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões 

são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. 
d) Receita diferida: Receita diferida - investimento: As receitas diferidas 
de investimento são reconhecidas conforme NBC TG 07 - (Subvenção e As-
sistência Governamentais). Inicialmente os recursos provenientes de sub-
venções para investimentos são registrados em contas contábeis do passivo 
não circulante, em contrapartida à entrada em disponibilidades vinculadas. 
Mediante a destinação dos recursos aos bens de capital, os valores aplicados 
são transferidos para conta de subvenção a realizar, redutora dos subgru-
pos de imobilizado ou intangível (conforme o caso). O reconhecimento da 
receita de subvenção de investimento no resultado ocorre proporcionalmen-
te aos encargos de depreciação, amortização, ou de gastos atribuídos aos 
respectivos bens de capital em cada exercício. e) Patrimônio social: Com-
posto pelos resultados obtidos ao longo do período de existência da Entida-
de, que não tem capital social, devido à sua natureza jurídica de associa-
ção, conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil. f) Receitas e 
despesas: O resultado das operações é apurado pelo regime de competên-
cia de exercício, tendo o seu valor apurado, incorporado ao patrimônio so-
cial. Receitas de subvenções custeio: As receitas auferidas por subvenções 
correspondem à cobertura dos gastos de custeio dos respectivos objetos con-
tratados, e são reconhecidas no resultado do exercício proporcionalmente aos 
gastos incorridos. Custos e despesas: Os custos e despesas incorridos cor-
respondem basicamente às despesas com pessoal, o consumo de materiais e 
medicamentos hospitalares, serviços médicos necessários ao funcionamen-
to da unidade hospitalar, serviços de terceiros relacionados direta ou indire-
tamente ao funcionamento das operações hospitalares, despesas adminis-
trativas e os custos corporativos compartilhados. g) Instrumentos inan-
ceiros: •  Ativos inanceiros não derivativos: A Entidade reconhece os 
recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. To-
dos os outros ativos inanceiros (incluindo os ativos designados pelo valor 
justo por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da ne-
gociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do 
instrumento.A Entidade tem os seguintes ativos inanceiros não derivativos: 
caixa e equivalentes de caixa e contas a receber de clientes. •  Passivos i-
nanceiros não derivativos: Todos os passivos inanceiros não derivativos 
da Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual 
se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Entidade 
baixa um passivo inanceiro quando tem suas obrigações contratuais retira-
das, canceladas ou vencidas. A Entidade tem o seguinte passivo inanceiro 
não derivativo: fornecedores, honorários médicos e partes relacionadas.
5. Caixa e Equivalentes De Caixa
Descrição 2.021 2.020
Fundo ixo 36.509 36.254
Banco conta movimento (a) 7 1.440.232
 36.516 1.476.486
(a) Correspondem aos saldos disponíveis em conta corrente depositadas 
no Banco Banpará.
6. Contas a Receber se Clientes
Descrição 2.021 2.020
Secretaria executiva de saúde pública (a) 5.276.624 5.100.291
(-) Perdas estimadas com crédito
 de liquidação duvidosa(b) (5.091.068) (2.545.534)
 185.556 2.554.757
(a) Secretaria executiva de Saúde Pública: As contas a receber com 
a Secretaria Executiva de Saúde Pública do Estado do Pará correspondem 
aos valores acumulados ao longo do contrato de gestão, não recebidos pela 
unidade Hospitalar. (b) Perdas estimadas com créditos de liquidação 
duvidosa: As perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa foram 
constituídas para fazer face aos valores a receber, vencidos acima de 360 
dias, com baixa expectativa de recebimento junto a Secretaria Executiva de 
Saúde Pública do Estado do Pará no próximo exercício social. A movimen-
tação da provisão no exercício foi a seguinte:
Descrição 2.021 2.020
Saldo em 1° de Janeiro (2.545.534) (4.524.002)
Reversão (complemento) de provisão (2.545.534) 1.978.468
Saldo em 31 de dezembro (5.091.068) (2.545.534)
7. Estoques
Descrição 2.021 2.020
Dietas enterais e parenterais 15.900 25.539
Fios cirúrgicos 23.486 25.351
Gases medicinais 28.298 18.991
Materiais de radiologia 660 2.112
Materiais hospitalares de consumo 569.696 621.526
Materiais hospitalares de reposição e manutenção 224.735 184.191
Medicamentos 615.178 859.507
Materiais de diálise e hemodiálise 270.539 153.835
Materiais de lavanderia e limpeza 103.010 100.687
Materiais de laboratório 106.677 96.143
Outras 189.512 191.345
 2.147.691 2.279.227

8. Imobilizado e Intangível:   2.021  2.020
a) Composição: Itens Custo Depreciação Acumulada Líquido Líquido
Imobilizado   
Aparelhos médicos e cirúrgicos 3.798.977 (2.577.132) 1.221.845 1.239.737
Benfeitorias 160.735 (75.288) 85.447 92.159
Equipamentos de informática 480.746 (449.108) 31.638 35.252
Equipamento telefônico 7.689 (7.689) - -
Equipamento laboratório escolar 359.970 (352.496) 7.474 12.194
Instrumentos de med. e cirurgia 2.392.244 (2.391.870) 374 31.900
Máquinas e equiptos de escritório 135.319 (127.810) 7.509 10.765
Máquinas e equiptos hospitalares 3.306.806 (2.823.040) 483.766 613.945
Móveis e utensílios de escritório 278.327 (200.494) 77.833 48.557
(-) Subvenções a realizar (1.841.444) - (1.841.444) (1.964.451)
 9.079.369 (9.004.927) 74.442 120.058
Intangível    
Direito de uso de software 1.732.535 (1.679.952) 52.583 160.383
 1.732.535 (1.679.952) 52.583 160.383
b) Movimentação: Itens Saldo em 31/12/20 Adições e (baixas) Depreciação/Realizações Saldo em 31/12/21
Imobilizado   
Aparelhos médicos e cirúrgicos 3.656.977 142.000 - 3.798.977
Benfeitorias 161.385 (650) - 160.735
Equipamentos de informática 448.545 32.201 - 480.746
Equipamento telefônico 7.689 - - 7.689
Equipamento laboratório escolar 359.970 - - 359.970
Instrumento de med. e cirurgia 2.392.244 - - 2.392.244
Máquinas e equiptos de escritório 135.319 - - 135.319
Máquinas e equiptos hospitalares 3.268.096 38.710 - 3.306.806
Móveis e utensílios de escritório 233.009 45.318 - 278.327
(-) Subvenções a realizar * (2.229.459) (142.000) 265.008 (1.841.443)
(-) Depreciação ** (8.060.736) - (944.190) (9.004.927)
 120.058 115.579 (679.182) 74.442
Intangível   
Direito de uso de software 1.732.535 - - 1.732.535
(-) Amortização ** (1.572.152) - (107.800) (1.679.952)
 160.383 - (107.800) 52.583
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*As subvenções a realizar referem-se a recursos públicos recebidos 
com destinação especíica para aquisição de máquinas e equipamentos, 
sendo apropriada ao resultado do exercício mediante ao valor correspon-
dente a depreciação do bem e montou a R$ 265.008, nos exercícios de 
2021 e 2020. **As despesas com depreciação e amortização apuradas, 
conforme a vida útil dos bens, no exercício de 2.021 montou a R$ 500.550 
(Em 2.020 - R$ 658.314). C) Taxas de depreciação: As taxas de depre-
ciação e amortização praticadas são:
Descrição Taxa ao ano
Aparelhos médicos e cirúrgicos 10,0%
Benfeitorias 4,0%
Equipamentos de informática 20,0%
Equipamento telefônico 20,0%
Equipamento laboratório escolar 10,0%
Instrumento de med. e cirurgia 10,0%
Máquinas e equipamentos de escritório 10,0%
Máquinas e equipamentos hospitalares 10,0%
Móveis e utensílios de escritório 10,0%
Direito de uso de software 20,0%
9. Fornecedores
Descrição 2.021 2.020
Materiais e medicamentos 3.574.078 4.769.662
Serviços tomados de pessoa jurídica 1.257.604 2.716.737
Serviços tomados de pessoa física 6.000 11.096
Imobilizado 44.172 15.940
 4.881.854 7.513.435
10. Honorários Médicos: Os honorários médicos a pagar estão regis-
trados pelo valor de liquidação das obrigações e apresentam a seguinte 
composição:
Descrição 2.021 2.020
Honorários médicos pessoa jurídica 2.158.160 1.734.267
 2.158.160 1.734.267
11. Obrigações Sociais e Trabalhistas
Descrição 2.021 2.020
Salários e ordenados 1.594.013 1.437.406
Provisão para dissídio coletivo (a) 2.357.509 -
Indenizações 395.790 -
FGTS 252.958 229.997
INSS 122.980 135.345
Provisão de férias e encargos 2.569.625 2.839.977
Outras 38.937 61.551
 7.331.812 4.704.276
(a) Provisão para dissídio coletivo: Em 31 de dezembro de 2.021 cor-
responde ao dissídio coletivo dos sindicatos: SINTHOSP - Sindicato dos 
Proissionais de Enfermagem e Técnicos, do Estado do Pará, considerando 
o percentual de reajuste de 2,5%, referente ao período de setembro/2020 
a agosto de 2.021, e 10,42% referente ao período setembro/2021 a de-
zembro/2021. SENPA, Sindicato dos Enfermeiros do estado do Pará, 
considerando o percentual de reajuste de 2,5%, referente ao período de 
maio/2020 a abril de 2.021, e 3,80% referente ao período maio de 2.021 
a dezembro de 2.021.
12. Obrigações Fiscais
Descrição 2.021 2.020
Imposto de renda retido na fonte 316.417 547.717
Imposto sobre serviços retido na fonte 77.402 64.074
Pis, Coins e CSLL retidos na fonte 1.386.764 1.581.224
Parcelamento Lei 13.496/17 - 
 tributos federais (PERT) (a) 196.696 205.404
Passivo circulante 1.977.279 2.398.419
Parcelamento Lei 13.496/17 - 
 tributos federais (PERT) (a) 891.451 1.048.911
Passivo não circulante 891.451 1.048.911
(a) Parcelamento Lei 13.496/17 - tributos federais: Em novembro 
de 2.017, foi efetuada a adesão ao Programa Especial de Regularização 
Tributária (PERT) instituído pela Lei 13.496/17, para o parcelamento de im-
postos e contribuições federais. O prazo para recolhimento é de 120 (cento 
e vinte) meses. Os valores estão atualizados pela variação da taxa Selic e 
a última parcela está prevista para dezembro de 2.027.
13. Partes Relacionadas
Descrição 2.021 2.020
Ativo circulante  
Empréstimos inanceiros (b)  
Sede Administrativa 3.571.796 2.267.986
Hospital de Yutaka Takeda - 800.000
Hospital Abelardo Santos 284 284
Hospital Santarém 66.444 -
 3.638.524 3.068.270
Descrição 2.021 2.020
Passivo circulante  
Empréstimos de materiais e medicamentos(a)  
Hospital de Marabá - 6.961
Hospital Infantil Octavio Lobo 188.041 166.407
Hospital Metropolitano 199.991 193.151
Hospital de Santarém 772.883 675.223
Hospital Galileu 985.000 986.615
Hospital Infantil de Barcarena 21.022 203
Serviços corporativos compartilhados (b)  
Sede Administrativa 946.370 1.434.386
 3.113.305 3.462.946
(a) - Empréstimos de materiais e medicamentos: Corresponde a em-
préstimos de materiais e medicamentos hospitalares efetuados ou tomados 
de outras unidades pertencentes à Pró-Saúde Associação Beneicentes de 
Assistência Social e Hospitalar. (b) - Custos Corporativos Compartilha-
dos: Refere-se aos valores a repassar à Sede Administrativa da Pró-Saúde 
Associação Beneicentes de Assistência Social e Hospitalar, pela contrapres-
tação de serviços relativo ao apoio técnico especializado, administração e 
processamento de informações, denominado de custo corporativo compar-
tilhado. 14. Provisão para Descontinuidade de Contrato: Os valores 
provisionados a título de descontinuidade das atividades, correspondem à 
multa rescisória do FGTS, que é estimada sobre o valor dos depósitos nas 
contas vinculadas, mediante a previsão de rescisão de contrato de trabalho 
por ocasião do encerramento do contrato de gestão. A movimentação da 
provisão no exercício foi a seguinte:
Descrição 2.021 2.020
Saldo inicial 3.884.419 3.323.428
Adições (Nota 17 - despesa com pessoal) 742.647 656.865
Baixas por rescisões de contratos (130.270) (95.874)
Saldo inal 4.496.796 3.884.419
15. Provisão para Contingências: A Entidade é parte em ações judi-
ciais e processos administrativos perante tribunais e órgãos governamen-
tais, decorrentes do curso normal de operações, envolvendo questões 
cíveis, trabalhistas e outros assuntos. A Administração da Entidade, com 
base em informações de seus assessores jurídicos, e análises das de-

mandas judiciais pendentes, com base na experiência anterior referente 
às quantias reivindicadas, constituiu provisão em montante considerado 
suiciente para cobrir as perdas potenciais com as ações em curso. Todas 
as etapas processuais das ações são acompanhadas pelo Departamento 
Jurídico da Entidade, sendo que todos os recursos legais são utilizados no 
sentido de defender os interesses dela até as últimas instâncias do Poder 
Judiciário. A composição do valor registrado referente às contingências 
prováveis de perda está demonstrada a seguir:
Descrição 2.021 2.020
Trabalhistas 934.168 792.296
Cíveis 566.964 273.188
 1.501.132 1.065.484
A movimentação da provisão para contingência está demonstrada a seguir:
Descrição 2.021 2.020
Saldo em 1° de janeiro 1.065.484 609.469
(+) Complemento de provisão 435.648 456.015
Saldo em 31 de dezembro 1.501.132 1.065.484
Depósitos judiciais: Em 31 de dezembro de 2.021 os depósitos ju-
diciais montam a R$ 391.828 (Em 2.020 montaram a R$ 365.741), e 
estão representados por ações trabalhistas em trâmites na justiça para 
as quais ainda cabem recursos. 16. Receitas de Subvenções - Cus-
teio: As receitas com subvenções - custeio, referem-se ao contrato 
de gestão pactuado com a Secretaria Executiva de Saúde Pública do 
Estado do Pará, para gestão do Hospital. Os valores correspondem à 
cobertura dos gastos de custeio dos respectivos objetos contratados e 
no exercício de 2.021 montam a R$ 84.452.719 (Em 2.020 montaram 
a R$ 67.327.433).
17. Despesas com Pessoal
Descrição 2.021 2.020
Salários e ordenados (18.843.218) (17.124.381)
Insalubridade (2.443.819) (2.099.913)
Horas extras e adicionais (2.674.765) (1.141.799)
Décimo terceiro salário (2.248.909) (1.902.966)
Férias (3.036.216) (2.599.481)
FGTS (2.263.408) (2.053.373)
Provisão para descontinuidade - 
 Multa rescisória FGTS (742.647) (656.865)
Contribuição patronal ao INSS (7.626.801) (6.972.359)
(-) Isenção da contribuição patronal ao INSS 7.626.801 6.972.359
PIS (274.346) (250.321)
(-) Isenção do PIS 274.346 250.364
Outras (2.159.540) (1.110.168)
 (34.412.522) (28.688.903)
18. Serviços De Terceiros
Descrição 2.021 2.020
Serviços médicos de pessoa jurídica (22.340.814) (18.751.392)
Serviços tomados de pessoa física (3.984) (2.372)
Serviços tomados de pessoal jurídica (4.631.472) (3.797.449)
 (26.976.270) (22.551.213)
19. Custo Corporativo Compartilhado: Refere-se ao custo corporativo 
compartilhado da Sede Administrativa, relativo ao apoio técnico especiali-
zado, administração e processamento de informações relativas à unidade. 
20. Drogas, Materiais e Medicamentos:
Descrição 2.021 2.020
Medicamentos (5.650.737) (3.403.227)
Órtese e prótese (469.082) (627.639)
Materiais de uso do paciente (4.466.539) (3.469.616)
Gases medicinais (604.256) (310.879)
Gêneros alimentícios (1.108.330) (838.244)
Materiais de limpeza e lavanderia (686.960) (533.153)
Materiais de conservação e manutenção (449.647) (550.635)
Hemoderivados (1.253.836) (1.087.026)
Dieta enteral e parenteral (482.566) (374.823)
Combustíveis e lubriicantes (161.357) (121.922)
Outros (1.100.504) (742.243)
 (16.433.814) (12.059.407)
21. Despesas Financeiras
Descrição 2.021 2.020
Despesas bancárias (15.665) (14.254)
Juros (442.908) (369.258)
Multas (178.261) (212.217)
 (636.834) (595.729)
22. Instrumentos Financeiros
Descrição 2.021 2.020
Ativos  
Valor justo por meio do resultado  
Caixa e equivalentes de caixa 36.516 1.476.486
Pelo custo amortizado  
Contas a receber - Contrato de gestão 185.556 2.554.757
Partes relacionadas 3.638.524 3.068.270
Total 3.860.596 7.099.513
Passivos  
Pelo custo amortizado  
Fornecedores 4.881.854 7.513.435
Honorários médicos 2.158.160 1.734.267
Partes relacionadas 3.113.305 3.462.946
Total 10.153.319 12.710.648
Risco de liquidez: O principal risco inanceiro considerado pela Administra-
ção da Entidade é o risco de liquidez, onde a Entidade possa eventualmente 
encontrar diiculdades em cumprir com as obrigações associadas com seus 
passivos inanceiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com 
outro ativo inanceiro. A Entidade trabalha alinhando a disponibilidade e a 
geração de recursos de modo a cumprir suas obrigações nos prazos acor-
dados. 24. INSS cota patronal: (a) Certiicado de Entidade Benei-
cente de Assistência Social: Em 26 de setembro de 2.014, foi publicada 
no Diário Oicial da União a portaria nº 943 de 25 de setembro de 2.014 
que renovou o CEBAS (Certiicado de Entidade Beneicente de Assistência 
Social) da Pró-Saúde, relativo ao triênio 2.010 a 2.012. Em 21 de dezembro 
de 2016 é publicada a portaria nº 2.187, relativo ao processo de Supervi-
são SIPAR Nº 25000.089057/2015-65 que cancelou o certiicado. Em 25 de 
julho de 2017 foi publicada a portaria nº 1.273 que suspendeu os efeitos 
da Portaria nº 2.187/2016, isto por força de tutela de evidência concedida 
nos autos da ação judicial de n.º 5008909-61.2017.4.03.6100, conirma-
da por sentença datada de 27.11.2019 em curso perante a 2ª Vara Cível 
Federal de São Paulo, a qual determinou a retomada de referido Processo 
de Supervisão (SIPAR nº 25000.089057/2015-65), este ainda aguardando, 
por conseguinte, julgamento. Em 28 de junho 2.012, a entidade protocolou 
o pedido de renovação do CEBAS (Certiicado de Entidade Beneicente de 
Assistência Social) no Ministério da Saúde, SIPAR nº 25000.110426/2012-
43, relativo ao triênio 2.013 a 2.015, sendo Indeferido pela Portaria nº 
771 de 29 de maio de 2018. Em 04/07/2018 foi publicada a Portaria nº 
1.006/2018 que suspendeu os efeitos da portaria nº 771/2018, também 
por força de tutela de evidência concedida nos autos da ação de 
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Aos Administradores Pró-Saúde Associação Beneicente de As-
sistência Social e Hospitalar - Hospital Regional Público da Tran-
samazônica - Altamira – PA. Opinião sem ressalva: Examinamos 
as demonstrações inanceiras da Pró-Saúde Associação Beneicente 
de Assistência Social e Hospitalar – Hospital Regional Público da 
Transamazônica – Altamira/PA (entidade) que compreende o balanço 
patrimonial, em 31 de dezembro de 2.021, e as respectivas demonstra-
ções do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido negativo e dos luxos de caixa para o exercício indo naquela data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações inan-
ceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspec-
tos relevantes, a posição patrimonial e inanceira da entidade em 31 de 
dezembro de 2.021, o desempenho de suas operações e os seus luxos 
de caixa para o exercício indo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião sem ressalva: Nossa 
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras de audito-
ria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações inanceiras”. Somos independentes em re-
lação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Proissional do Contador e nas normas proissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as de-
mais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suiciente e apropriada para funda-
mentar nossa opinião sem ressalva. Incerteza relevante relacionada 
com a continuidade operacional: Chamamos a atenção para a nota 
explicativa n° 1c, que demonstra as ações estratégicas da administra-
ção para manutenção das atividades operacionais. Em 31 de dezembro 
de 2021 a Entidade apresentou capital circulante líquido negativo de R$ 
17.208.085 e patrimônio líquido negativo R$ 19.940.087. A reversão des-
sa posição negativa depende do sucesso de negociações entre a Entidade 
e o Governo do Estado do Pará. Os eventos e condições, juntamente com 
outros assuntos descritos na nota 1c, indicam a existência de incerteza 
relevante que pode levantar dúvida signiicativa quanto à capacidade de 
continuidade operacional da Entidade. Nossa opinião não está ressalvada 
em relação a esse assunto. Ênfase – Efeitos da “Operação S.O.S.”: 
Chamamos a atenção para a nota explicativa n° 3, que descreve os re-
lexos da “Operação S.O.S.” ocorrida no exercício de 2018 na Pró-Saúde, 
que abrange: (i) A colaboração espontânea realizada por alguns executi-
vos da Pró-Saúde em investigação conduzida pelo Ministério Público Fe-
deral no Estado do Rio de Janeiro, da qual tomou-se conhecimento em 

agosto de 2.018; (ii) Até a presente data, não foram identiicados ajustes 
contábeis que pudessem afetar o patrimônio líquido do Hospital Regional 
Público da Transamazônica - Altamira/PA; e (iii) As ações que estão sen-
do adotadas pela Administração corporativa da Pró-Saúde. Nossa opinião 
não está modiicada em relação a esses assuntos. Responsabilidade da 
administração e da governança pelas demonstrações inanceiras: 
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações inanceiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela deter-
minou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
inanceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude e erro. Na elaboração das demonstrações inanceiras, a ad-
ministração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relaciona-
dos com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações inanceiras, a não ser que a administração 
pretenda cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa rea-
lista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela go-
vernança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações inanceiras. Responsabi-
lidade do auditor pela auditoria das demonstrações inanceiras: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
inanceiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acor-
do com as normas brasileiras de auditoria sempre detecta as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou 
em conjunto, possam inluenciar, dentro de uma perspectiva razoável, 
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações inanceiras. Como parte da auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras de auditoria, exercemos julgamento proissio-
nal e mantemos ceticismo proissional ao longo da auditoria. Além disso: 
• Identiicamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demons-
trações inanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suiciente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já 
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, con-
luio, falsiicação, omissão ou representações falsas intencionais. 
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n.º 5008909-61.2017.4.03.6100, conirmada por sentença datada 
de 27.11.2019 em curso perante a 2ª Vara Cível Federal de São Paulo, a 
qual determinou a retomada de referido Processo de Renovação (SIPAR nº 
25000.110426/2012-43), este ainda aguardando, por conseguinte, julga-
mento. Em 20/08/2020 foi publicado no Diário Oicial da União a Portaria 
nº 794, de 25 de agosto de 2020 que defere, sub judice, a Renovação 
do CEBAS relativo ao triênio de 2013 à 2015. Relativamente ao triênio 
de 2.004 a 2006, tem-se que o processo SIPAR 25000.163451/2011-49 
foi retomado em função da Ação Popular nº 0139700-62.2013.4.02.5102, 
havendo o indeferimento, em grau de reconsideração, da Renovação do 
CEBAS (Certiicado de Entidade Beneicente de Assistência Social), ato 
este exteriorizado pela portaria nº 805 de 05 de junho de 2018, publica-
da no DOU em 19.06.2018. No entanto, por força de tutela de evidência 
concedida nos autos da ação judicial de n.º 5008909-61.2017.4.03.6100, 
conirmada por sentença datada de 27.11.2019, em curso perante a 2ª 
Vara Cível Federal de São Paulo, referido indeferimento foi suspenso, pela 
portaria de n.º 1.103, de 19.07.2018, publicada no DOU em 23.07.2018, 
ao que, pelo momento, a renovação do CEBAS da entidade, ainda aguarda 
apreciação por parte do Ministério da Saúde. Em 01 de agosto de 2.015 
foi protocolado novo requerimento de renovação, registrado SIPAR nº 
25000.100966/2015-61, o qual se encontra aguardando análise em ordem 
cronológica. Em 24/07/2018 foi protocolado novo requerimento no Sistema 
de Certiicação das Entidades Beneicentes de Assistência Social em Saú-
de, registrado SIPAR nº 25000.127908/2018-28, relativo ao triênio 2019 a 
2021. Em 02/07/2021 foi protocolado novo requerimento de renovação, no 
Sistema de Certiicação das Entidades de Assistência Social em Saúde, re-
gistrado SIPAR nº 25000.100840/2021-35 relativo ao triênio 2022 a 2024. 
Até a data de aprovação dessas demonstrações inanceiras os requerimen-
tos não tinham sido julgados. O CEBAS esteve válido durante todo o exer-
cício de 2021 por determinação do art. 8º do Decreto Federal nº 8.242/14. 
A Pró-Saúde atende assim os requisitos constitucionais e legais referentes 
à concessão e renovação do CEBAS, o que lhe reconhece a imunidade em 
relação aos tributos a ela referidos, principalmente a cota patronal. (b) 
Apresentação da cota patronal: A cota patronal e sua respectiva isenção 
estão demonstradas na nota explicativa n° 17- Despesas com pessoal não 
afetando o resultado do exercício. (c) Ganhos ou perdas e riscos po-
tenciais: A cota patronal do INSS registrada em contas de resultado não 
potencializa qualquer ganho ou perda, excetuando-se a desoneração da 
contribuição de seus custos e despesas operacionais que lhe atribui maior 
eiciência no desenvolvimento de suas atividades.  25. Renúncia Fiscal: A 
Pró-Saúde Associação Beneicente de Assistência Social e Hospitalar - Hos-
pital Regional Público da Transamazônica - Altamira/PA, é uma enti: dade 
sem ins lucrativos, imune ao recolhimento do imposto de renda e isenta da 
contribuição social sobre o superávit, assim como em relação à contribui-
ção patronal do INSS. A Pró-Saúde Associação Beneicente de Assistência 
Social e Hospitalar, é uma organização social de saúde, que não efetuou 
nenhuma distribuição de parcela de seu patrimônio ou renda, a qualquer 
título, aplicando seus recursos integralmente em suas inalidades estatu-
tárias, no país. Por conseguinte, cumpre os requisitos legais para o não 
pagamento/recolhimento de impostos e contribuições assim discriminado: 
Esfera Federal - Na esfera federal o benefício constitucional da imunidade 
e isenções legais asseguram à Pró-Saúde o não pagamento/recolhimento 
dos seguintes impostos/contribuições: Imposto de Renda Pessoa Jurídica 
(IRPJ), Imposto de Renda retido na Fonte (IRRF) sobre aplicações de ren-
da ixa e variável, Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL), Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Contribuição ao PIS 
e Contribuição Previdenciária Patronal (INSS) sobre a folha de pagamento 
em razão do Certiicado de Entidade Beneicente de Assistência Social e 
Hospitalar. Esfera Estadual - O benefício constitucional da imunidade as-
segura o não pagamento/recolhimento do Imposto de Transmissão Causa 
Mortis e Doações (ITCMD) e do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA), através de requerimentos especíicos. Para estas de-
monstrações não houve fato gerador. Esfera Municipal - O benefício consti-
tucional de isenção assegura o não pagamento / recolhimento do Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) à Prefeitura de Altamira, 
através de requerimentos especíicos. Em atendimento a ITG 2.002 (R1) 
- entidade sem inalidade de lucros, aprovada pela resolução do Conselho 
Federal de Contabilidade n. º 1.409/12, o valor da renúncia iscal que a 
entidade obteve no exercício de sua atividade, como se a obrigação devida 
fosse, está apresentado abaixo:
Descrição 2.021 2.020
Contribuição para o inanciamento 
 da seguridade social (2.603.252) (2.038.610)
Contribuição patronal ao INSS (7.626.801) (6.972.359)
Contribuição ao PIS (274.346) (250.321)
Imposto sobre serviços (ISS) (4.222.636) (3.366.372)
 (14.727.035) (12.627.662)
Ressalte-se que os valores das contribuições são informados apenas nas 
notas explicativas, observado o seguinte: as referidas contribuições não 
representam custo, despesa ou obrigação da entidade em razão de sua 
imunidade e isenção tributária, bem como nenhum ganho efetivo, perda ou 
risco potencial à entidade. 26. Pacientes Atendidos: A entidade prestou 
serviços apenas ao S.U.S. (Sistema Único de Saúde), atendendo assim 
a Lei 12.101/09 que determina o percentual mínimo de atendimento a 
pacientes S.U.S em 60%, para ins de gratuidade. 27. Outros Assun-
tos - Pandemia Covid-19: O HRPT possui 97 leitos no total sendo assim 
distribuídos: 32 leitos cirúrgicos, 21 leitos clínicos, 6 leitos GO, 15 leitos de 
Pediatria, 9 UTI adulto, 5 UTI Neo, 5 UTI Pediátrica, 4 Berçário. No ano de 
2021 o HRPT para atendimento a pacientes graves de COVID19 bloqueou 
leitos de cirurgias eletivas, leitos clínicos e pediátricos, para montar a es-
trutura de atendimento aos pacientes grave de toda a região, conforme os 
termos aditivos do Governo do Estado, fato este, ofereceu impacto direto 
no desempenho econômico da unidade e na realização de atendimentos, 
sendo que dos 97 leitos da unidade, foi mantida uma média 40 leitos ex-
clusivos para atendimento à covid19, no ano de 2021. Porém, com a co-
bertura dos aditivos contratuais, relacionados abaixo que foram cumpridos 
pelo Governo do Estado do Pará, a unidade não apresentou impactos con-
sideráveis em suas demonstrações inanceiras de eventuais gastos sem 
cobertura contratual. Outro fato relevante foi o recebimento, em novembro 
de 2021, dos valores das despesas com pacientes COVID 19 referente ao 
ano de 2020. Nos meses de março, abril e maio de 2021, não foi possível 
cumprir efetivamente as metas contratuais (ambulatório, SADT Externo 
e Saídos) do contrato de gestão, porém a unidade estava amparada pelo 
decreto federal de isenção de cumprimento de metas. Temos Aditivos do 
Ano de 2021: 4° Termo Aditivo de 08/01/2021 implantação de 20 leitos 
para pacientes COVID19 sendo 10 UTI COVID e 10 ENF COVID no valor 
de R$ 829.998. 5° termo Aditivo de 01/02/2021 manutenção dos 20 lei-
tos de COVID e amplia mais 10 leitos de UTI COVID passando então para 
30 Leitos COVID, sendo 20 UTI COVID e 10 ENF COVID no valor de R$ 
2.619.996. 6° Termo Aditivo de 29/03/2021 manutenção dos 30 Leitos 
COVID e amplia mais 20 leitos de COVID, icando 30 leitos de UTICOVID e 
20 Leitos de enfermaria COVID no valor de R$ 4.279.992; 7° Termo Aditivo 
de 28/05/2021 reduz a quantidade de leitos de COVID para 20 UTI COVID 
e 10 Leitos de enfermaria COVID, no valor de R$ 2.619.996; 8° Termo 
Aditivo de 17/06/2021 para manutenção dos leitos de COVID existentes 
30 leitos e ampliação de 10 UTI e 10 Enfermaria COVID, no valor de R$ 
4.279.992; 9° Termo Aditivo de 16/08/2021 Manutenção de 50 leitos ex-
clusivos para atendimento COVID19 no valor de R$ 4.279.992. 10° Termo 
Aditivo de 23/09/2021 inclusão de Serviço de Colposcopia e EZT 40 exa-
mes, no valor de R$ 15.000 mensal; e ampliação do % de cumprimento de 
metas para 90%; 11° Termo Aditivo de 15/10/2021 Inclusão de Serviço de 
Ambulatório de Neuropediatria 150 consultas, no valor de R$ 50.000 mês; 
12° Termo Aditivo de 15/10/2021 abertura de 10 leitos de COVID sendo 7 
UTI COVID e 3 Enfermaria COVID no valor total de R$ 881.998. 13° Termo 
Aditivo de 22/11/2021 ampliação para 15 leitos UTI COVID e 5 leitos En-
fermaria COVID no valor de R$ 2.684.997. A Administração entende que 
diante do impacto nas operações e resultados inanceiros, e em função das 
medidas já tomadas, não há necessidade de provisionamentos adicionais.
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• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para 
a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a eicácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a adequação 
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas con-
tábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos 
sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de conti-
nuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se 
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida signiicativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respec-
tivas divulgações nas demonstrações inanceiras ou incluir modiicação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclu-
sões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data 

de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. • Avalia-
mos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
inanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações inanceiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos 
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signii-
cativas de auditoria, inclusive as eventuais deiciências signiicativas nos 
controles internos que identiicamos durante nossos trabalhos. 

São Paulo, 24 de março de 2.022.
LM Auditores Associados

CRC 2SP018.611/O-8
Maurício Diácoli

CRC 1SP129.562/O-5

Protocolo: 779036
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Demonstração do resultado abrangente
Exercício / período indo em 31 de dezembro - Em reais

Demonstração dos luxos de caixa - método indireto
Exercício / período indo em 31 de dezembro - Em reais

de resultar em ajuste material no próximo exercício inanceiro estão inclu-
ídas nas seguintes notas explicativas: • Nota 6 - Provisão para crédito de 
liquidação duvidosa; • Nota 8 - Depreciação e amortização do imobilizado 
e intangível; e • Nota 15 - Provisão para descontinuidade. 3. “Operação 
S.O.S.” e seus Relexos: Em agosto de 2018, a associação tomou conhe-
cimento de que alguns de seus executivos teriam, por iniciativa própria, 
colaborado espontânea e efetivamente com uma investigação conduzida 
pelo Ministério Público Federal no Estado do Rio de Janeiro. A associação 
esclarece que a ação judicial é sigilosa e, enquanto pessoa jurídica, não 
tem acesso ao seu teor, porque, como evidenciado pela própria divulgação 
oicial do Ministério Público Federal, tratou-se de uma decisão unilateral dos 
colaboradores pessoas físicas. Não foram identiicados relexos contábeis 
no Hospital Materno Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan - Barcarena/PA, 
pela qual a Sede Administrativa da Pró-Saúde e suas iliais do Estado do 
Rio de Janeiro foram objeto de investigação do Ministério Público. Buscan-
do honrar os 54 anos de existência e a relevância social de seus serviços, 
notadamente na saúde pública, um conjunto de ações concretas, que visam 
a estabelecer padrões elevados de integridade na rotina institucional vêm 
sendo adotados desde 2017, a im de garantir as atividades desenvolvidas 
pela associação através de um caminho de ética e transparência. Dentre 
outras ações podemos destacar a implantação do Programa de Integri-
dade Anticorrupção; desenvolveu o programa de governança corporativa; 
instituiu normas de transparência e reorganização de todos os seus pro-
cessos internos; treinamentos das novas regras institucionais à totalidade 
dos seus colaboradores; reestruturou sua diretoria; criou o departamento 
de controladoria; lançou o Código de Ética e de Conduta institucional com 
determinações claras que devem ser rigorosamente seguidas por todos os 
públicos: alta direção, colaboradores, usuários dos serviços, fornecedores, 
contratantes e parceiros comerciais; lançou as bases para a implantação 
da Superintendência Executiva de Integridade, estrutura com autoridade 
e independência, encarregada de assegurar e iscalizar o cumprimento do 
Programa de Integridade Anticorrupção; estruturou a Superintendência 
Executiva de Integridade, com a contratação de colaboradores dedicados e 
estrutura própria; lançou o Canal de Denúncia e Canal de Consulta Ética; 
realizou treinamentos para colaboradores de diversas carreiras e níveis; 
e instituiu a publicação semanal Pílulas de Integridade. Este mo-

Pró-Saúde Associação Beneicente de Assistência Social e Hospitalar
Hospital Materno Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan - Barcarena/PA

CNPJ nº 24.232.886/0173-02
Demonstrações Financeiras

Balanço patrimonial
Exercício / período indo em 31 de dezembro - Em reais

Ativo Nota 2.021 2.020
Circulante   
Caixa e equivalentes de caixas 5 3.000 4.000
Contas a receber 6 19.500.306 20.055.013
Estoque 7 1.241.275 1.725.323
Adiantamentos a fornecedores  5.070 27.066
Outros ativos circulante  147.647 175.680
  20.897.298 21.987.082
Não Circulante   
Realizável em longo prazo   
Partes relacionadas a receber 14 5.534.180 6.102.762
Depósitos judiciais  127.241 8.506
  5.661.421 6.111.268
Imobilizado 8 555.307 553.736
Intangível 8 3.974 4.305
  559.281 558.041
  6.220.702 6.669.309
Total do Ativo  27.118.000 28.656.391
Passivo e patrimônio liquido Nota 2.021 2.020
Circulante   
Fornecedores 9 353.718 503.947
Honorários médicos 10 1.002.845 1.199.739
Obrigações sociais e trabalhistas 11 3.134.512 2.055.615
Obrigações iscais 12 136.042 229.684
Partes relacionadas a pagar 13 133.500 142.283
Receitas diferidas 14 21.451.868 23.835.485
Outros passivos  7.067 -
  26.219.552 27.966.753
Não Circulante   
Provisão para descontinuidade 15 893.304 689.500
Provisão para contingências 16 5.000 -
  898.304 689.500
Patrimônio Líquido   
Patrimônio social  144 138
  144 138
Total do Passivo  27.118.000 28.656.391

Demonstração do resultado
Exercício / período indo em 31 de dezembro - Em reais

Receitas Operacionais Nota 2.021 2.020
Receitas com subvenções - custeio 17 33.446.783 28.422.923
Receitas com subvenções - investimento 8b 1.176.492 1.175.470
Receitas inanceiras  2.253 1.742
Outras receitas  1.050 -
Total das Receitas  34.626.578 29.600.135
Despesas Operacionais   
Despesas com pessoal 18 (14.382.988) (13.714.595)
Serviços de terceiros 19 (11.808.615) (10.969.351)
Custos corporativos compartilhados 20 (1.553.013) (1.559.294)
Drogas, medicamentos e materiais 21 (3.694.622) (3.506.422)
  (31.439.238) (29.749.662)
Despesas gerais e administrativas 22 (1.347.981) (1.369.669)
Amortização e depreciação 8b (1.176.492) (1.175.470)
Despesas com provisão para 
 crédito de liquidação duvidosa 6b (579.707) 2.753.283
Despesas com provisão para contingência 16 (5.000) -
Despesas inanceiras 23 (78.160) (58.617)
  (3.187.340) 149.527
Total das Despesas  (34.626.578) (29.600.135)
Déicit do Exercício  - -

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercício / período indo em 31 de dezembro - Em reais

 Patrimônio Superávit do
 social exercício/período Total
Em 1° de janeiro de 2.020 - - -
Transferência - 138 138
Em 31 de dezembro de 2.020 - 138 138
Transferência 138 (138) -
Transferência internas 6 (6) -
Em 31 de dezembro de 2.021 144 (6) 138
Notas explicativas da administração às demonstrações inanceiras

Exercício/Período indo em 31 de Dezembro de 2.021 e 2.020
Cifras apresentadas em reais

1. Contexto Operacional: a) Objetivos Sociais: A Pró-Saúde Associa-
ção Beneicente de Assistência Social e Hospitalar, de agora em diante 
denominada “a Entidade”, é uma Entidade civil, de direito privado, sem ins 
lucrativos, ilantrópica e que tem por inalidade, de acordo com seu esta-
tuto social: I - Prestar assistência à saúde e serviços médico-hospitalares 
a quantos procurarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, 
credo religioso, opinião política ou qualquer outra condição, tanto em re-
gime de internação quanto ambulatorial. II - Prestar assistência social por 
meio de asilos, creches e outras atividades que ajudem a comunidade a se 
realizar. III - Desenvolver a pesquisa, tanto pura quanto aplicada, sobretu-
do em seus estabelecimentos, para favorecer o aperfeiçoamento das ativi-
dades da saúde. IV - Levar a efeito atividades de saúde comunitária, com 
vistas à prevenção da doença, orientação sanitária e imunização. Ainda de 
acordo com o seu estatuto para atingir suas inalidades a Pró-Saúde desen-
volverá as seguintes atividades: I - Desenvolver atividades educacionais 
na saúde, podendo fundar e manter escolas, faculdades e cursos em geral 
e franqueá-los a quem de direito os procurar, podendo inclusive conceder 
bolsas de estudo. II - Prestar serviços em administração hospitalar, na 
modalidade de assessoria e/ou consultoria técnicas, diagnóstico ou a admi-
nistração propriamente dita, a Entidades congêneres ou não e também a 
estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados. O eventual 
resultado das atividades remuneradas deverá ser obrigatoriamente, aplica-
do no desenvolvimento de suas inalidades. A Pró-Saúde prestará assistên-
cia gratuita aos que não tiverem recursos, na proporção, ao menos, que 
preceitua a legislação em vigor, nos estabelecimentos próprios e naqueles 
eventualmente aceitos em comodato ou qualquer outra forma de contrata-
ção. b) Contrato de Gestão - Hospital Materno Infantil de Barcarena 
Dra. Anna Turan - Barcarena/PA: A Pró-Saúde Associação Beneicente 
de Assistência Social e Hospitalar celebrou com a Secretaria Executiva de 
Saúde Pública do Estado do Pará, contrato de gestão para gerenciamento e 
execução de atividades e serviços de saúde a ser desenvolvido no Hospital 
Materno Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan - Barcarena/PA, com vigên-
cia até dezembro de 2.022. As atividades operacionais da unidade hospita-
lar foram iniciadas em Janeiro de 2.018. 2. Base de Preparação: As de-
monstrações inanceiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis 
adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronun-
ciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC n° 1.409/12 que 
aprovou a ITG 2.002, para as Entidades sem inalidade de lucros. A emis-
são dessas demonstrações inanceiras foi aprovada pela diretoria em 24 de 
março de 2.022. 2.1 Base de Mensuração: As demonstrações inanceiras 
foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos instrumen-
tos inanceiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 2.2 Mo-
eda funcional e moeda de apresentação: Essas demonstrações inan-
ceiras são apresentadas em real, que é a moeda funcional da Entidade. 2.3 
Uso de estimativas e julgamentos: A elaboração das demonstrações 
inanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer 
que a Administração use de julgamentos e premissas na determinação do 
registro de estimativas que afetam a aplicação das políticas contábeis e os 
valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação 
das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores 
diferentes dos registrados nas demonstrações inanceiras devido às impre-
cisões inerentes ao processo de sua determinação. A Entidade revisa as 
estimativas e as premissas pelo menos anualmente. As informações sobre 
incertezas de premissas e estimativas que apresentem risco signiicativo 

 2.021 2.020
Déicit do Exercício - -
Outros resultado abrangentes - -
Resultado Abrangente do Exercício / Período - -

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2.021 2.020
Superávit do exercício - -
Ajustado por:  
Despesa com amortização e depreciação 1.176.492 1.175.470
Transferências internas 6 138
Provisão para contingências 5.000 -
Superávit do exercício ajustado 1.181.498 1.175.608
Variações nos ativos e passivos  
Contas a receber 554.707 (883.060)
Estoque 484.048 (377.024)
Adiantamentos a fornecedores 21.996 1.362
Outros ativos circulante 28.033 17.667
Impostos a recuperar - 1.819.320
Depósitos judiciais (118.735) (7.183)
Fornecedores (150.229) 211.834
Honorários médicos (196.894) 83.551
Obrigações sociais e trabalhistas 1.078.897 281.627
Obrigações iscais (93.642) (1.691.916)
Receitas diferidas (2.383.617) 2.765.424
Outros passivos circulante 7.067 (71)
Provisão para descontinuidade 203.804 273.045
Caixa líquido gerado pelas 
 atividades operacionais 616.933 3.670.184
Fluxo de caixa das atividades de investimentos  
Aquisição de imobilizado e intangível (1.177.732) (1.184.810)
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de investimentos (1.177.732) (1.184.810)
Fluxo de caixa das atividades de inanciamentos  
Partes relacionadas 559.799 (6.052.295)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado 
 nas) atividades de inanciamentos 559.799 (6.052.295)
Redução do caixa e equivalentes de caixa (1.000) (3.566.921)
Demonstração da redução do caixa 
 e equivalentes de caixa
No início do período 4.000 3.570.921
No im do período 3.000 4.000
Redução do caixa e equivalentes de caixa (1.000) (3.566.921)
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vimento de ações se tornaram uma rotina constante na entidade, 
levando e elevando o nível de disseminação da cultura e de aprendizado 
contínuo na aplicação dos mais modernos e seguros preceitos de gover-
nança e integridade. 4. Resumo das Principais Práticas Contábeis: 
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de 
maneira consistente a todos o exercício / período apresentados nessas 
demonstrações inanceiras. a) Ativos circulantes e não circulantes: • 
Caixa e equivalentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancá-
rias e investimentos de curto prazo com liquidez imediata e vencimento 
igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com risco insigniicante de variação no 
valor de mercado, sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros aufe-
ridos. • Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes corres-
pondem aos valores a receber de clientes pela prestação de serviços no cur-
so normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, 
obedecendo ao regime contábil da competência. • Estoques: Os estoques são 
avaliados ao custo médio de aquisição, que não exceda o valor de realização e 
referem-se aos produtos de materiais médico-hospitalares, de conservação 
e consumo geral, higiene, lavanderia, gêneros alimentícios e medicamentos. 
• Imobilizado: Refere-se aos bens corpóreos adquiridos e são demonstra-
dos pelo valor do custo de aquisição. Contempla a depreciação correspon-
dente, que é calculada pelo método linear e leva em consideração o tempo 
de vida útil e econômica estimado dos bens. b) Passivos circulantes e 
não circulantes: Os passivos circulantes e não circulantes são demons-
trados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicá-
vel dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais 
incorridas até a data do balanço patrimonial. c) Provisões: Uma provisão 
é reconhecida no balanço quando a Entidade possui uma obrigação legal 
ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que em 
recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são 
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. d) 
Receita diferida: As receitas diferidas de custeio ou de investimento são 
reconhecidas conforme NBC TG 07 - (Subvenção e Assistência Governamen-
tais). Receita diferida - investimento: Inicialmente os recursos provenien-
tes de subvenções para investimentos são registrados em contas contábeis 
do passivo não circulante, em contrapartida à entrada em disponibilidades 
vinculadas. Mediante a destinação dos recursos aos bens de capital, os 
valores aplicados são transferidos para conta de subvenção a realizar, re-
dutora dos subgrupos de imobilizado ou intangível (conforme o caso). O re-
conhecimento da receita de subvenção de investimento no resultado ocorre 
proporcionalmente aos encargos de depreciação, amortização, ou de gastos 
atribuídos aos respectivos bens de capital em cada exercício. e) Patrimô-
nio social: Composto pelos resultados obtidos ao longo do período de exis-
tência da Entidade, que não tem capital social, devido à sua natureza jurí-
dica de associação, conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil. A 
unidade teve início em 2.018, portanto, não possui resultados acumulados. 
f) Receitas e despesas: O resultado das operações é apurado pelo regime 
de competência, tendo o seu valor apurado, incorporado ao patrimônio so-
cial. Receitas de subvenções custeio: As receitas auferidas por subvenções 
correspondem à cobertura dos gastos de custeio dos respectivos objetos 
contratados, e são reconhecidas no resultado do período proporcionalmente 
aos gastos incorridos. Custos e despesas: Os custos e despesas incorridos 
correspondem basicamente às despesas com pessoal, o consumo de mate-

riais e medicamentos hospitalares, serviços médicos necessários ao funcio-
namento da unidade hospitalar, serviços de terceiros relacionados direta ou 
indiretamente ao funcionamento das operações hospitalares, despesas ad-
ministrativas e os custos corporativos compartilhados. g) Instrumentos 
inanceiros: • Ativos inanceiros não derivativos: A Entidade reconhe-
ce os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. 
Todos os outros ativos inanceiros são reconhecidos inicialmente na data da 
negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do 
instrumento. Entidade tem os seguintes ativos inanceiros não derivativos: 
caixa e equivalentes de caixas e contas a receber. • Passivos inanceiros 
não derivativos: Todos os passivos inanceiros não derivativos da Entida-
de são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna 
uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Entidade baixa 
um passivo inanceiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, 
canceladas ou vencidas. A Entidade tem os seguintes passivos inanceiros 
não derivativos: fornecedores, honorários médicos e partes relacionadas.
5. Caixa e Equivalentes de Caixa
Descrição 2.021 2.020
Fundo ixo 3.000 4.000
 3.000 4.000
6. Contas a Receber
Descrição 2.021 2.020
Secretaria Executiva de Saúde Pública 
 do Estado do Pará (a) 20.927.529 20.902.529
(-) Provisão para crédito 
 de liquidação duvidosa (b) (1.427.223) (847.516)
 19.500.306 20.055.013
(a) Contas a receber - Custeio: As contas a receber com a Secretaria 
Executiva de Saúde Pública do Estado do Pará correspondem aos valores 
acumulados do contrato de gestão, não recebidos pela unidade Hospitalar, 
que foram registrados em contrapartida a rubrica de receitas diferidas, con-
forme nota explicativa n° 14. (b) Provisão para créditos de liquidação 
duvidosa: A provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituí-
da para fazer face aos valores a receber, vencidos acima de 360 dias, no 
montante de R$ 1.427.223 (Em 2020 - R$ 847.516), sem expectativa de 
recebimento junto à Secretaria Executiva de Saúde Pública do Estado do 
Pará. No exercício de 2021 foi efetuado um complemento de provisão no 
montante de R$ 579.707.
7. Estoque
Descrição 2.021 2.020
Dieta parenteral e enteral 6.369 24.196
Fios cirúrgicos 102.665 106.492
Materiais de banco de sangue/agencias 26.610 12.141
Materiais hospitalares de consumo 384.829 531.876
Medicamentos 259.223 512.362
Materiais de expediente impressos 37.881 37.977
Materiais de higiene e limpeza 67.704 105.781
Materiais de manutenção 57.752 53.079
Materiais hospitalares de reposição 152.407 115.514
Materiais/gêneros alimentícios de SND 61.133 123.565
Outros 84.702 102.340
 1.241.275 1.725.323

8. Imobilizado / Intangível: a) Composição:  2.021  2.020
20Itens Custo Depreciação acumulada Líquido Líquido
Benfeitorias 1.237.900 (929.085) 308.815 617.707
Equipamentos telefônico 17.411 (11.269) 6.142 9.624
Instalações 34.992 (11.022) 23.970 27.469
Instrumentais médicos hospitalares 305.746 (98.103) 207.643 238.222
Maquinas e equipamentos médicos 4.239.990 (1.366.030) 2.873.960 3.295.819
Maquinas e equipamentos de informática 616.162 (394.143) 222.019 345.240
Moveis e utensílios 1.149.164 (366.804) 782.360 895.816
Moveis e utensílios de escritório 7.478 (2.430) 5.048 5.795
Moveis e utensílios hospitalares 1.505.350 (488.667) 1.016.683 1.167.221
Equipamentos de processamento de dados 14.533 (9.446) 5.087 7.993
Aparelho medicina e cirurgia 122.263 (39.736) 82.527 94.754
Adiantamento a fornecedor de imobilizado 16.840 - 16.840 20.355
(-) Subvenções a realizar * (4.995.787) - (4.995.787) (7.347.750)
Total imobilizado
 4.272.042 (3.716.735) 555.307 553.736
Direto de uso de software 7.415 (3.441) 3.974 4.305
Total intangível 7.415 (3.441) 3.974 4.305
*As subvenções a realizar referem-se a recursos públicos recebidos com destinação especíica para aquisição de máquinas e equipamentos, sendo 
apropriada ao resultado do exercício na rubrica de receitas de subvenções - investimento, mediante ao valor correspondente a depreciação dos ativos.
b) Movimentação
Itens: Imobilizado: Saldo em 31/12/20 Adições e (baixas) Depreciação e realização Saldo em 31/12/21
Benfeitorias 1.237.900 - - 1.237.900
Equipamentos telefônico 17.411 - - 17.411
Instalações 34.992 - - 34.992
Instrumentais médicos hospitalares 305.747 - - 305.746
Maquinas e equipamentos médicos 4.237.690 2.300 - 4.239.990
Maquinas e equipamentos de informática 616.162 - - 616.162
Moveis e utensílios 1.147.824 1.340 - 1.149.164
Moveis e utensílios de escritório 7.478 - - 7.478
Moveis e utensílios hospitalares 1.505.350 - - 1.505.350
Equipamentos de processamento de dados 14.533 - - 14.533
Aparelho medicina e cirurgia 122.263 - - 122.263
Adiantamento a fornecedor de imobilizado 20.355 (3.515) - 16.840
(-) Subvenções a realizar * (6.172.279) - 1.176.492 (4.995.787)
(-) Depreciação ** (2.541.688) - (1.175.047) (3.716.735)
 543.136 125 1.445 555.307
Intangível
Direitos de uso de software 6.300 - - 7.415
(-) Amortizações ** (1.995) - (1.446) (3.441)
 4.305 - (1.446) 3.974
*As subvenções a realizar referem-se a recursos públicos recebidos com destinação especíica para aquisição de máquinas e equipamentos, sendo 
apropriada ao resultado do exercício mediante ao valor correspondente a depreciação do bem e em 2.021 montou a R$ 1.176.492 (Em 2.020 - R$ 
1.175.470). c) Taxas de depreciação e amortização: As taxas de depreciação e amortização praticadas no exercício foram:
Descrição Taxa ao ano
Benfeitorias 26,3%
Equipamentos telefônico 20,0%
Instalações 10,0%
Instrumentais médicos hospitalares 10,0%
Maquinas e equipamentos de informática 20,0%
Maquinas e equipamentos médicos 10,0%
Moveis e utensílios 10,0%
Moveis e utensílios de escritório 10,0%
Moveis e utensílios hospitalares 10,0%
Equipamentos de processamento de dados 20,0%
Aparelho medicina e cirurgia 10,0%
Direito de uso de software 20,0%

9. Fornecedores
Descrição 2.021 2.020
Materiais e medicamentos 186.680 268.175
Serviços pessoa jurídica 165.698 234.273
Imobilizado 1.340 1.500
 353.718 503.947
10. Honorários Médicos: Os honorários médicos a pagar estão re-
gistrados pelo valor de liquidação das obrigações e apresentam a se-
guinte composição:
Descrição 2.021 2.020
Fornecedores de serviços médicos 1.002.845 1.199.739
 1.002.845 1.199.739
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11. Obrigações Sociais e Trabalhistas
Descrição 2.021 2.020
Salários e ordenados 710.282 721.099
Provisão para dissídio coletivo (a) 1.069.985 -
FGTS 107.244 108.698
INSS 46.615 72.190
Provisão de férias e encargos 1.188.528 1.133.778
Outros 11.858 19.850
 3.134.512 2.055.615
(a) Provisão para dissídio coletivo: Em 31 de dezembro de 2.021 cor-
responde ao dissídio coletivo dos sindicatos: SINTHOSP - Sindicato dos 
Proissionais de Enfermagem e Técnicos, do Estado do Pará, considerando 
o percentual de reajuste de 2,5%, referente ao período de setembro/2020 
a agosto de 2.021, e 10,42% referente ao período setembro/2021 a de-
zembro/2021. SENPA - Sindicato dos Enfermeiros do estado do Pará, 
considerando o percentual de reajuste de 2,5%, referente ao período de 
maio/2020 a abril de 2.021, e 3,80% referente ao período maio de 2.021 
a dezembro de 2.021.
12. Obrigações Fiscais
Descrição 2.021 2.020
Imposto de renda 96.468 123.248
Imposto sobre serviço 38 38
PIS-COFINS-CSLL 39.536 106.398
 136.042 229.684
13. Partes Relacionadas
Descrição 2.021 2.020
Ativo circulante  
Empréstimos de materiais, medicamentos e inanceiros (b) 
Hospital Infantil Octavio Lobo 9.998 5.846
Hospital de Altamira 21.021 204
Hospital Metropolitano 17.751 245
Sede Administrativa 5.485.410 6.096.466
 5.534.180 6.102.762
Passivo circulante  
Empréstimos de materiais e medicamentos (a)  
Hospital Infantil Octavio Lobo 3.336 (10.237)
Hospital Galileu - (2.101)
Hospital Metropolitano 289 -
Custos corporativos compartilhados (c)  
Sede Administrativa 129.875 (129.945)
 133.500 (142.283)
(a) - Empréstimos de materiais e medicamentos: Corresponde a em-
préstimos de materiais e medicamentos hospitalares efetuados ou tomados 
de outras unidades pertencentes à Pró-Saúde Associação Beneicentes de 
Assistência Social e Hospitalar. (b) - Empréstimos de materiais, me-
dicamentos e inanceiros: Corresponde a empréstimos inanceiros efe-
tuados às unidades pertencentes à Pró-Saúde Associação Beneicentes de 
Assistência Social e Hospitalar, para os quais não há prazo para devolução 
nem a incidência de juros. Essas operações inanceiras foram efetuadas 
com o consentimento da Secretaria do Estado de Saúde Pública do Pará 
- SESPA. (c) - Serviços corporativos compartilhados: Refere-se aos 
valores a repassar à Sede Administrativa da Pró-Saúde Associação Benei-
centes de Assistência Social e Hospitalar, pela contraprestação de serviços 
relativo ao apoio técnico especializado, administração e processamento de 
informações, denominado de custo corporativo compartilhado. 14. Receita 
Diferida: Corresponde aos valores pactuados de custeio e investimentos 
do contrato de gestão conforme demonstrado a seguir:
Descrição 2.021 2.020
Receita de custeio (a) 20.776.511 23.156.612
Receita para investimento 675.357 678.873
 21.451.868 23.835.485
(a) Grande parte das receitas diferidas com custeio, ainda não foram re-
cebidas. Do total apresentando, R$ 18.000.000 compõe o saldo das contas 
a receber apresentado na nota explicativa n° 6. 15. Provisão para Des-
continuidade de Contrato: Os valores provisionados a título de descon-
tinuidade das atividades, correspondem à multa rescisória do FGTS, que é 
estimada sobre o valor dos depósitos nas contas vinculadas, mediante a 
previsão de rescisão de contrato de trabalho por ocasião do encerramento 
do contrato de gestão.
A movimentação da provisão do exercício foi à seguinte:
Descrição 2.021 2.020
Saldo inicial 689.500 416.455
Adições (Nota 18 - despesa com pessoal) 263.465 316.946
Baixas por rescisões de contratos (59.661) (43.901)
Saldo inal 893.304 689.500
16. Provisão para Contingências: A Entidade é parte em ações judiciais 
e processos administrativos perante tribunais e órgãos governamentais, 
decorrentes do curso normal de operações, envolvendo questões cíveis, 
trabalhistas e outros assuntos. A Administração da Entidade, com base em 
informações de seus assessores jurídicos, e análises das demandas judi-
ciais pendentes, constituiu provisão em montante considerado suiciente 
para cobrir as perdas potenciais com as ações em curso. Todas as etapas 
processuais das ações são acompanhadas pelo Departamento Jurídico da 
Entidade, sendo que todos os recursos legais são utilizados no sentido de 
defender os interesses dela até as últimas instâncias do Poder Judiciário. 
A composição do valor registrado referente às contingências prováveis de 
perda está demonstrada a seguir:
Descrição 2.021
Trabalhistas 5.000
 5.000
17. Receitas com Subvenções - Custeio: As receitas com subvenções 
- custeios correspondem ao contrato de gestão pactuado com a Secretaria 
Executiva de Saúde Pública do Estado do Pará. Os valores são relativos à 
cobertura dos gastos de custeio dos respectivos objetos contratados e no 
exercício de 2.021 montam a R$ 33.446.783 (Em 2.020 R$ 28.422.923).
18. DESPESAS COM PESSOAL
Descrição 2.021 2.020
Salários e ordenados (9.000.517) (8.184.775)
Adicional noturno (311.285) (320.000)
Décimo terceiro salário (949.152) (890.355)
Insalubridade (906.866) (902.374)
Férias (1.296.060) (1.253.437)
Hora extra (245.482) (332.348)
Vale transporte (223.714) (396.735)
FGTS (1.016.944) (954.478)
Provisão para descontinuidade - multa rescisória FGTS (263.465) (316.946)
Contribuição patronal ao INSS (3.219.069) (3.239.494)
(-) Isenção da contribuição patronal ao INSS 3.219.069 3.239.494
PIS (115.652) (116.235)
(-) Isenção do PIS 115.652 116.235
Outras (169.503) (163.146)
 (14.382.988) (13.714.595)

19. Serviços de Terceiros
Descrição 2.021 2.020
Serviços de terceiros (1.542.292) (1.061.777)
Serviços médicos de terceiros (10.266.323) (9.907.573)
 (11.808.615) (10.969.351)
20. Custos Corporativos Compartilhados: Refere-se ao custo corporati-
vo compartilhado da Sede Administrativa, relativo ao apoio técnico especiali-
zado, administração e processamento de informações da unidade hospitalar.
21. Drogas, Medicamentos e Materiais
Descrição 2.021 2.020
Medicamentos (608.487) (771.615)
Fios cirúrgicos (29.278) (28.732)
Materiais de expediente e impressos (71.884) (71.839)
Materiais hospitalares de consumo (955.859) (917.389)
Gases medicinais (32.248) (46.219)
Dieta parenteral e enteral (145.420) (155.388)
Uniformes e enxovais (4.554) (17.066)
Materiais/gêneros alimentícios (587.177) (546.359)
Equipamentos de proteção individual/coletivo (23.032) (35.543)
Materiais de manutenção (78.871) (56.619)
Materiais hospitalares de reposição (45.008) (73.291)
Materiais de higiene e limpeza (425.744) (455.905)
Outras (687.060) (330.457)
 (3.694.622) (3.506.422)
22. Despesas Gerais e Administrativas
Descrição 2.021 2.020
Energia elétrica, água, gás, telefone e internet (981.523) (966.149)
Manutenções em gerais (40.118) (22.359)
Locações (70.182) (63.396)
Seguros patrimoniais (63.894) (61.061)
Viagens e estadias (12.412) (23.233)
Software (37.292) (72.528)
Condução - taxis - estacionamento, 
 fretes e carretos (63.716) (33.577)
Material escritório e auxiliares (26.053) (2.730)
Outras (52.791) (124.636)
 (1.347.981) (1.369.669)
23. DESPESAS FINANCEIRAS
Descrição 2.021 2.020
Despesas bancárias (25.378) (29.414)
Juros (2.927) (951)
Multas (49.855) (28.252)
 (78.160) (58.617)
24. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos inanceiros que a Enti-
dade possui são classiicados da seguinte forma:
Descrição 2.021 2.020
Ativos 
Valor justo por meio do resultado 
Caixa e equivalentes de caixa 3.000 4.000
Pelo custo amortizado 
Contas a receber - Contrato de Gestão 19.500.306 20.055.013
Partes relacionadas a receber 5.534.180 6.102.762
Total 25.037.486 26.161.775
Passivos 
Pelo custo amortizado 
Fornecedores 353.718 503.947
Honorários médicos 1.002.845 1.199.739
Partes relacionadas a pagar 133.500 142.283
Total 1.490.063 1.845.969
25. INSS Cota Patronal: (a) Certiicado de Entidade Beneicente de 
Assistência Social: Em 26 de setembro de 2.014, foi publicada no Diário 
Oicial da União a portaria nº 943 de 25 de setembro de 2.014 que renovou 
o CEBAS (Certiicado de Entidade Beneicente de Assistência Social) da 
Pró-Saúde, relativo ao triênio 2.010 a 2.012. Em 21 de dezembro de 2016 
é publicada a portaria nº 2.187, relativo ao processo de Supervisão SIPAR 
Nº 25000.089057/2015-65 que cancelou o certiicado. Em 25 de julho de 
2017 foi publicada a portaria nº 1.273 que suspendeu os efeitos da Portaria 
nº 2.187/2016, isto por força de tutela de evidência concedida nos autos da 
ação judicial de n.º 5008909-61.2017.4.03.6100, conirmada por sentença 
datada de 27.11.2019 em curso perante a 2ª Vara Cível Federal de São 
Paulo, a qual determinou a retomada de referido Processo de Supervisão 
(SIPAR nº 25000.089057/2015-65), este ainda aguardando, por conse-
guinte, julgamento. Em 28 de junho 2.012, a entidade protocolou o pedido 
de renovação do CEBAS (Certiicado de Entidade Beneicente de Assistência 
Social) no Ministério da Saúde, SIPAR nº 25000.110426/2012-43, relati-
vo ao triênio 2.013 a 2.015, sendo Indeferido pela Portaria nº 771 de 29 
de maio de 2018. Em 04/07/2018 foi publicada a Portaria nº 1.006/2018 
que suspendeu os efeitos da portaria nº 771/2018, também por for-
ça de tutela de evidência concedida nos autos da ação de n.º 5008909-
61.2017.4.03.6100, conirmada por sentença datada de 27.11.2019 em 
curso perante a 2ª Vara Cível Federal de São Paulo, a qual determinou a re-
tomada de referido Processo de Renovação (SIPAR nº 25000.110426/2012-
43), este ainda aguardando, por conseguinte, julgamento. Em 20/08/2020 
foi publicado no Diário Oicial da União a Portaria nº 794, de 25 de agosto 
de 2020 que defere, sub judice, a Renovação do CEBAS relativo ao triênio 
de 2013 à 2015. Relativamente ao triênio de 2.004 a 2006, tem-se que o 
processo SIPAR 25000.163451/2011-49 foi retomado em função da Ação 
Popular nº 0139700-62.2013.4.02.5102, havendo o indeferimento, em 
grau de reconsideração, da Renovação do CEBAS (Certiicado de Entidade 
Beneicente de Assistência Social), ato este exteriorizado pela portaria nº 
805 de 05 de junho de 2018, publicada no DOU em 19.06.2018. No entan-
to, por força de tutela de evidência concedida nos autos da ação judicial 
de n.º 5008909-61.2017.4.03.6100, conirmada por sentença datada de 
27.11.2019, em curso perante a 2ª Vara Cível Federal de São Paulo, referi-
do indeferimento foi suspenso, pela portaria de n.º 1.103, de 19.07.2018, 
publicada no DOU em 23.07.2018, ao que, pelo momento, a renovação do 
CEBAS da entidade, ainda aguarda apreciação por parte do Ministério da 
Saúde. Em 01 de agosto de 2.015 foi protocolado novo requerimento de re-
novação, registrado SIPAR nº 25000.100966/2015-61, o qual se encontra 
aguardando análise em ordem cronológica. Em 24/07/2018 foi protocolado 
novo requerimento no Sistema de Certiicação das Entidades Beneicentes 
de Assistência Social em Saúde, registrado SIPAR nº 25000.127908/2018-
28, relativo ao triênio 2019 a 2021. Em 02/07/2021 foi protocolado novo 
requerimento de renovação, no Sistema de Certiicação das Entidades de 
Assistência Social em Saúde, registrado SIPAR nº 25000.100840/2021-35 
relativo ao triênio 2022 a 2024. Até a data de aprovação dessas demons-
trações inanceiras os requerimentos não tinham sido julgados. O CEBAS 
esteve válido durante todo o exercício de 2021 por determinação do art. 8º 
do Decreto Federal nº 8.242/14. A Pró-Saúde atende assim os requisitos 
constitucionais e legais referentes à concessão e renovação do CEBAS, o 
que lhe reconhece a imunidade em relação aos tributos a ela referidos, 
principalmente a cota patronal. (b) Apresentação da cota patronal: A 
cota patronal e sua respectiva isenção estão demonstradas na nota 
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Aos Administradores Pró-Saúde Associação Beneicente de Assis-
tência Social e Hospitalar  Hospital Materno Infantil de Barcarena 
Dra. Anna Turan Barcarena/PA Opinião sem ressalva Examinamos 
as demonstrações inanceiras da Pró-Saúde Associação Beneicente 
de Assistência Social e Hospitalar – Hospital Materno Infantil de 
Barcarena Dra. Anna Turan - Barcarena/PA (entidade) que compreen-
de o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2.021, e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos luxos de caixa para o exercício indo naquela data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações inan-
ceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e inanceira da entidade em 31 de dezem-
bro de 2.021, o desempenho de suas operações e os seus luxos de caixa 
para o exercício indo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. Base para opinião sem ressalva Nossa auditoria 
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações inanceiras”. Somos independentes em relação à Entidade, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Proissional do Contador e nas normas proissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de audi-
toria obtida é suiciente e apropriada para fundamentar nossa opinião sem 
ressalva. Ênfase – Efeitos da “Operação S.O.S.” Chamamos a atenção 
para a nota explicativa n° 3, que descreve os relexos da “Operação S.O.S.” 
ocorrida no exercício de 2018 envolvendo a Pró-Saúde, que abrange: (i) A 
colaboração espontânea realizada por alguns executivos da Pró-Saúde em 
investigação conduzida pelo Ministério Público Federal no Estado do Rio 
de Janeiro, da qual tomou-se conhecimento em agosto de 2.018; (ii) Até 
a presente, data não foram identiicados ajustes contábeis que pudessem 
afetar o patrimônio líquido do Hospital Materno Infantil de Barcarena Dra. 
Anna Turan - Barcarena/PA; e (iii) As ações que estão sendo adotadas pela 
Administração corporativa da Pró-Saúde. Nossa opinião não está modiica-
da em relação a esses assuntos. Responsabilidade da administração 
e da governança pelas demonstrações inanceiras A administração 
da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações inanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações inanceiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude e erro. Na elaboração 
das demonstrações inanceiras, a administração é responsável pela avalia-
ção da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e 
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações inanceiras, a 
não ser que a administração pretenda cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilida-
de pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações inancei-
ras. Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações 

inanceiras Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as de-
monstrações inanceiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir re-
latório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 
nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras de auditoria sempre detecta as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou 
em conjunto, possam inluenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas de-
monstrações inanceiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras de auditoria, exercemos julgamento proissional e 
mantemos ceticismo proissional ao longo da auditoria. Além disso: • Iden-
tiicamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
inanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planeja-
mos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, 
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suiciente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude 
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsiicação, 
omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento 
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos pro-
cedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eicácia dos controles internos 
da Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e 
a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela admi-
nistração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida signiicativa em relação 
à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações inanceiras ou 
incluir modiicação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. 
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demons-
trações inanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações inan-
ceiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos 
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signiicativas 
de auditoria, inclusive as eventuais deiciências signiicativas nos controles 
internos que identiicamos durante nossos trabalhos. 

Barcarena, 24 de março de 2.022.
LM Auditores Associados

CRC 2SP018.611/O-8
Maurício Diácoli

CRC 1SP129.562/O-5

Dom Carmo João Rhoden
Presidente

Relatório dos Auditores Independentes sobre às Demonstrações Financeiras

explicativa n° 18 - Despesas com pessoal não afetando o resultado do 
exercício. 26. Renúncia Fiscal: A Pró-Saúde Associação Beneicente de 
Assistência Social e Hospitalar - Hospital Materno Infantil de Barcarena, 
é uma entidade sem ins lucrativos, imune ao recolhimento do imposto 
de renda e isenta da contribuição social sobre o superávit, assim como 
em relação à contribuição patronal do INSS. A Pró-Saúde Associação Be-
neicente de Assistência Social e Hospitalar, é uma organização social de 
saúde, que não efetuou nenhuma distribuição de parcela de seu patrimônio 
ou renda, a qualquer título, aplicando seus recursos integralmente em suas 
inalidades estatutárias, no país. Por conseguinte, cumpre os requisitos 
legais para o não pagamento/recolhimento de impostos e contribuições 
assim discriminados: Esfera Federal - Na esfera federal o benefício cons-
titucional da imunidade e isenções legais asseguram à Pró-Saúde o não 
pagamento/recolhimento dos seguintes impostos/contribuições: Imposto 
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Imposto de Renda retido na Fonte (IRRF) 
sobre aplicações de renda ixa e variável, Contribuição Social sobre o Lucro 
(CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), 
Contribuição ao PIS e Contribuição Previdenciária Patronal (INSS) sobre 
a folha de pagamento em razão do Certiicado de Entidade Beneicente 
de Assistência Social e Hospitalar. Esfera Estadual - O benefício constitu-
cional da imunidade assegura o não pagamento/recolhimento do Imposto 
de Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD) e do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), através de requerimentos es-
pecíicos. Esfera Municipal - O benefício constitucional de isenção assegura 
o não pagamento / recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN) à Prefeitura de Barcarena, através de requerimentos 
especíicos. Em atendimento a ITG 2.002 (R1) - entidade sem inalidade de 
lucros, aprovada pela resolução do Conselho Federal de Contabilidade n. º 
1.409/12, o valor da renúncia iscal que a entidade obteve no exercício de 
sua atividade, como se a obrigação devida fosse, está apresentado abaixo:

Descrição 2.021 2.020
Contribuição para o inanciamento 
 da seguridade social  (1.038.797) (888.004)
Contribuição patronal ao INSS  (3.219.069) (3.239.494)
Contribuição ao PIS  (115.652) (116.235)
Imposto sobre serviços (ISS)  (1.672.339) (3.778.738)
 (6.045.857) (8.022.471)
Ressalte-se que os valores das contribuições são informados apenas nas 
notas explicativas, observado o seguinte: as referidas contribuições não 
representam custo, despesa ou obrigação da entidade em razão de sua 
imunidade e isenção tributária, bem como nenhum ganho efetivo, perda ou 
risco potencial à entidade. 27. Pacientes Atendidos: A entidade prestou 
serviços apenas ao S.U.S. (Sistema Único de Saúde), atendendo assim 
a Lei 12.101/09 que determina o percentual mínimo de atendimento a 
pacientes S.U.S em 60%, para ins de gratuidade. 28. Outros Assun-
tos - Pandemia COVID-19: O surto do novo coronavírus (Covid-19) foi 
considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) uma pandemia em 
11 de março de 2020 com impactos relevantes na economia nacional e 
internacional. A pandemia desencadeou importantes ações de governos e 
entidades privadas, que somados geraram impactos na saúde da popula-
ção e sistemas de saúde mundial. A área da Saúde foi um dos setores que 
teve a rotina fortemente afetada pela pandemia da Covid-19. Os principais 
impactos observados na unidade hospitalar no exercício de 2021, foram: • 
Aumento substancial do estoque hospitalar, tendo em vista a necessidade 
de aumentar o estoque de segurança da Unidade, • Aumento de custos dos 
estoques hospitalares, em razão a alta procura e baixa oferta de materiais 
hospitalares; A Administração entende que diante do impacto nas opera-
ções e resultados inanceiros, e em função das medidas já tomadas, não há 
necessidade de provisionamentos adicionais até o momento.

Pe Carlos Fritzen
Diretor Corporativo Administrativo

Patrícia Hermes de A. Costa
Diretora Geral do Hospital

Karina Pessoa Cunha
Diretora Administrativa Financeira

Priscila Maria da Silva
Contadora do Hospital - CRC: 1PA 021.110/O-3

David Martins Ferreira
Contador Corporativo - CRC: 1SP 195.413/O-2 “S” - PA

Protocolo: 779037
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Demonstração do resultado abrangente
Exercício indo em 31 de dezembro - Em reais

Demonstração dos luxos de caixa - método indireto
Exercício indo em 31 de dezembro - Em reais

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2.021 2.020
Superávit dos exercícios 4.987.458 6.761.518
Ajustado por:  
Depreciação e amortização 1.535.826 859.783
Realização de subvenções do ativo imobilizado (1.535.826) (859.783)
(Reversão) constituição de provisão 
 para contingência (139.940) (1.071.899)
Superávit dos exercícios ajustado 4.847.518 5.689.619
Variações nos ativos e passivos  
Contas a receber  133.144 2.130.907
Estoques (714.939) (533.525)
Outros ativos circulantes 104.665 37.847
Depósitos judiciais 28.776 (120.195)
Fornecedores 573.011 (710.238)
Honorários Médicos 1.310.465 (1.491.851)
Obrigações sociais e trabalhistas 2.104.949 635.159
Obrigações iscais (195.681) 195.187
Provisão para descontinuidade 122.413 213.840
Outros passivos 7.845.544 -
Caixa líquido gerado pelas 
 atividades operacionais 14.155.707 8.072.550
Fluxos de caixa das atividades de investimentos  
Aquisições de imobilizado e intangível 5.978.297 (534.546)
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de investimentos 5.978.297 (534.546)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos  
Empréstimos pagos - partes relacionadas (20.155.291) (11.321.709)
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de investimentos (20.155.291) (11.321.709)
Redução do caixa e equivalentes de caixa (21.287) (3.783.705)
Demonstração da redução 
 do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 23.852 3.807.557
No im do exercício 2.565 23.852
Redução do caixa e equivalentes de caixa (21.287) (3.783.705)
to das diretrizes e metas deinidas no contrato e restringir-se-á aos resul-
tados obtidos em sua execução, através dos indicadores de desempenho 
estabelecidos, em confronto com as metas pactuadas e com a economici-
dade no desenvolvimento das respectivas atividades. As etapas do proces-
so de avaliação do Contrato de Gestão estão divididas da seguinte forma: 
I - Prestação de serviços hospitalares (mapa de produção) II - Indicadores 
de qualidade; e III - Prestação de contas. O Hospital atende o objeto con-
tratual com a implantação e operacionalização dos serviços assistenciais e 
de apoio necessários para uma gestão proissional. Pela análise de metas, 
veriica-se que todos os serviços pactuados, foram disponibilizados para a 
Central de Regulamentação e aos municípios de sua região de abrangên-
cia. c) Ações estratégicas para manutenção das atividades opera-
cionais: A Administração da Pró-Saúde, vem implementando esforços 
para equilibrar as receitas e despesas do contrato de gestão irmado com 
o Governo do Estado do Pará. Em função dos déicits apurados ao longo do 
contrato de gestão, a unidade passou a apresentar capital circulante líqui-
do negativo de R$ 29.736.624 e patrimônio líquido negativo de R$ 
1.679.366. A Administração continuará com as ações estratégicas para 
manutenção das atividades operacionais que são: reduzir ainda mais os 
custos hospitalares sem prejudicar os atendimentos e pleitear junto ao 
Governo do Estado do Pará o reequilíbrio inanceiro do contrato de gestão. 
2. Base de Preparação: As demonstrações inanceiras foram elaboradas 
com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a 
legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpreta-
ções emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as nor-
mas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a 
Resolução CFC n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, para as Entidades 
sem inalidade de lucros. A emissão dessas demonstrações inanceiras foi 
autorizada pela administração em 24 de março de 2.022. 2.1 Base de 
Mensuração: As demonstrações inanceiras foram preparadas com base 
no custo histórico com exceção dos instrumentos inanceiros mensurados 
pelo valor justo por meio do resultado. 2.2 Moeda funcional e 

Pró-Saúde Associação Beneicente de Assistência Social e Hospitalar
Hospital Regional Público do Sudeste Dr. Geraldo Veloso - Marabá/PA

CNPJ nº 24.232.886/0073-31
Demonstrações Financeiras

Balanço patrimonial
Exercício indo em 31 de dezembro - Em reais

Ativo Nota 2.021 2.020
Circulante   
Caixa e equivalentes de caixa 5 2.565 23.852
Contas a receber 6 2.128.202 2.261.346
Estoques 7 3.129.600 2.414.661
Outros ativos circulantes  323.659 428.324
  5.584.026 5.128.183
Não Circulante   
Realizável a longo prazo   
Partes relacionadas a receber 14 28.789.886 10.510.160
Depósitos judiciais 8 925.347 954.123
  29.715.233 11.464.283
Imobilizado 9 2.231.140 8.209.437
Intangível   
  2.231.140 8.209.437
  31.946.373 19.673.720
Total do Ativo  37.530.399  24.801.903
Passivo e patrimônio 
 líquido negativo Nota 2.021 2.020
Circulante   
Fornecedores 10 1.764.110 1.191.099
Honorários médicos 11 1.310.465 -
Obrigações sociais e trabalhistas 12 6.266.180 4.161.231
Obrigações iscais 13 4.821.361 4.878.965
Partes relacionadas a pagar 14 2.185.672 4.061.237
Receitas diferidas 15 11.088.878 13.093.036
Adiantamento de cliente 16 7.845.544 -
Outros passivos  38.439 38.439
  35.320.649 27.424.007
Não Circulante   
Obrigações iscais  13 781.708 919.785
Provisão para descontinuidade 17 3.076.288 2.953.875
Provisão para contingência 18 31.120 171.060
  3.889.116 4.044.720
Patrimônio Líquido Negativo   
Patrimônio social negativo  (6.666.824) (13.428.342)
Superávit dos exercícios  4.987.458 6.761.518
  (1.679.366) (6.666.824)
Total do Passivo  37.530.399 24.801.903

Demonstração do resultado
Exercício indo em 31 de dezembro - Em reais

Receitas Operacionais Nota 2.021 2.020
Receitas de subvenções - custeio 19 84.083.202 66.365.115
Receitas de subvenções - investimento 9b 1.535.826 859.783
Receitas inanceiras  43.194 74.573
Doações  3.213.367 -
Outras receitas  835.104 433.678
Receita com trabalho voluntário  24.259 578
Total das Receitas  89.734.952 67.733.727
Despesas Operacionais   
Despesa com pessoal 20 (32.549.222) (24.563.015)
Serviços de terceiros 21 (23.446.079) (19.811.774)
Custo corporativo compartilhado 22 (4.227.900) (3.269.301)
Drogas, medicamentos e materiais 23 (17.392.123) (10.595.067)
  (77.615.324) (58.239.157)
Despesas gerais e administrativas 24 (3.833.951) (3.717.590)
Amortização e depreciação 9b (1.535.826) (859.783)
Despesas inanceiras 25 (351.599) (241.220)
Despesas com provisão para crédito 
 de liquidação duvidosa 6b (1.526.475) 1.014.220
Reversão (constituição) de provisão 
 para contingência 18 139.940 1.071.899
Despesa com trabalho voluntário  (24.259) (578)
  (7.132.170) (2.733.052)
Total das Despesas  (84.747.494) (60.972.209)
Superávit dos Exercícios  4.987.458 6.761.518

Demonstração das mutações do patrimônio líquido negativo
Exercício indo em 31 de dezembro - Em reais

 (Déicit) su-
 Patrimônio perávit dos
 social negativo exercícios Total
Em 1° de janeiro de 2.020 (9.608.846) (3.819.496) (13.428.342)
Transferência (3.819.496) 3.819.496 -
Superávit dos exercícios - 6.761.518 6.761.518
Em 31 de dezembro de 2.020 (13.428.342) 6.761.518 (6.666.824)
Transferência 6.761.518 (6.761.518) -
Superávit dos exercícios - 4.987.458 4.987.458
Em 31 de dezembro de 2.021 (6.666.824) 4.987.458 (1.679.366)

1. Contexto Operacional: a) Objetivos Sociais: A Pró-Saúde Associa-
ção Beneicente de Assistência Social e Hospitalar, de agora em diante 
denominada “a Entidade”, é uma Entidade civil, de direito privado, sem 
ins lucrativos, ilantrópica e que tem por inalidade, de acordo com seu 
estatuto social: I - Prestar assistência à saúde e serviços médico-hospita-
lares a quantos procurarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, 
raça, credo religioso, opinião política ou qualquer outra condição, tanto em 
regime de internação quanto ambulatorial. II - Prestar assistência social 
por meio de asilos, creches e outras atividades que ajudem a comunidade 
a se realizar. III - Desenvolver a pesquisa, tanto pura quanto aplicada, 
sobretudo em seus estabelecimentos, para favorecer o aperfeiçoamento 
das atividades da saúde. IV - Levar a efeito atividades de saúde comunitá-
ria, com vistas à prevenção da doença, orientação sanitária e imunização. 
Ainda de acordo com o seu estatuto para atingir suas inalidades a Pró-
-Saúde desenvolverá as seguintes atividades: I - Desenvolver atividades 
educacionais na saúde, podendo fundar e manter escolas, faculdades e 
cursos em geral e franqueá-los a quem de direito os procurar, podendo 
inclusive conceder bolsas de estudo. II - Prestar serviços em administra-
ção hospitalar, na modalidade de assessoria e/ou consultoria técnicas, 
diagnóstico ou a administração propriamente dita, a Entidades congêneres 
ou não e também a estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou 
privados. III - Promover, coordenar e organizar congressos, simpósios e 
jornadas especíicas na área da saúde. O eventual resultado das atividades 
remuneradas deverá ser obrigatoriamente, aplicado no desenvolvimento 
de suas inalidades. A Pró-Saúde prestará assistência gratuita aos que não 
tiverem recursos, na proporção, ao menos, que preceitua a legislação em 
vigor, nos estabelecimentos próprios e naqueles eventualmente aceitos 
em comodato ou qualquer outra forma de contratação. b) Contrato de 
Gestão: A Pró-Saúde Associação Beneicente de Assistência Social e Hos-
pitalar em 03 de julho de 2.006, celebrou com o Governo do Estado do 
Pará, contrato de Gestão para o Gerenciamento e Execução de atividades 
e serviços de saúde a serem desenvolvidos no Hospital Regional do Sudes-
te do Pará. Em Setembro de 2.012, pactuou novo contrato, vigente por 05 
(cinco) anos e reajustável a cada doze meses. Em 17 de setembro de 
2.017 a Pró-Saúde Associação Beneicente de Assistência Social e Hospita-
lar, pactuou com o Governo do Estado do Pará, novo contrato de gestão n° 
001/2.017 dando continuidade no gerenciamento e execução de atividades 
e serviços de saúde a serem desenvolvidos no Hospital Regional do Sudes-
te do Pará por mais 60 meses. O Governo do Estado do Pará, através de 
sua Secretaria Especial de Estado de Proteção Social e da Secretaria Exe-
cutiva de Estado de Saúde Pública, instituiu o Grupo Técnico de Controle e 
Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais, que procede-
rá ao acompanhamento da execução do contrato e a veriicação periódica 
do desenvolvimento das atividades e resultados obtidos pela Organização 
Social com a aplicação dos recursos sob sua gestão, elaborando relatório 
circunstanciado, cuja cópia deverá ser, inclusive, encaminhada à Assem-
bleia Legislativa do Estado do Pará. A veriicação é relativa ao cumprimen-

Notas explicativas da administração às demonstrações inanceiras
Exercícios indos em 31 de dezembro de 2.021 e de 2.020

Cifras apresentadas em reais.

 2.021 2.020
Superávit dos Exercícios 4.987.458 6.761.518
Outros resultado abrangentes - -
Resultado Abrangente dos Exercícios 4.987.458 6.761.518
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moeda de apresentação: Essas demonstrações inanceiras são 
apresentadas em real, que é a moeda funcional da Entidade. 2.3 Uso de 
estimativas e julgamentos: A elaboração das demonstrações inancei-
ras de acordo com as práticas contábeis adotados no Brasil exige que a 
Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a 
aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passi-
vos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimati-
vas. Estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. Revisões 
com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que 
as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As 
informações sobre incertezas de premissas e estimativas que apresentem 
risco signiicativo de resultar em ajuste material no próximo exercício i-
nanceiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas 
que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações 
inanceiras estão incluídos nas seguintes notas explicativas: • Nota 6 - 
Provisão para crédito de liquidação duvidosa; • Nota 9 - Depreciação e 
amortização do imobilizado e intangível; • Nota 17 - Provisão para descon-
tinuidade; e • Nota 18 - Provisão para contingência. 3. “Operação S.O.S.” 
e seus Relexos: Em agosto de 2018, a associação tomou conhecimento 
de que alguns de seus executivos teriam, por iniciativa própria, colaborado 
espontânea e efetivamente com uma investigação conduzida pelo Ministé-
rio Público Federal no Estado do Rio de Janeiro. A associação esclarece que 
a ação judicial é sigilosa e, enquanto pessoa jurídica, não tem acesso ao 
seu teor, porque, como evidenciado pela própria divulgação oicial do Mi-
nistério Público Federal, tratou-se de uma decisão unilateral dos colabora-
dores pessoas físicas. Não foram identiicados relexos contábeis no Hos-
pital Regional Público do Sudeste Dr. Geraldo Veloso - Marabá/PA pela qual 
a Sede Administrativa da Pró-Saúde e suas iliais do Estado do Rio de Ja-
neiro estão sendo objeto de investigação do Ministério Público Federal. 
Buscando honrar os 54 anos de existência e a relevância social de seus 
serviços, notadamente na saúde pública, um conjunto de ações concretas, 
que visam a estabelecer padrões elevados de integridade na rotina institu-
cional vêm sendo adotados desde 2017, a im de garantir as atividades 
desenvolvidas pela associação através de um caminho de ética e transpa-
rência. Dentre outras ações podemos destacar a implantação do Programa 
de Integridade Anticorrupção; desenvolveu o programa de governança 
corporativa; instituiu normas de transparência e reorganização de todos os 
seus processos internos; treinamentos das novas regras institucionais à 
totalidade dos seus colaboradores; reestruturou sua diretoria; criou o de-
partamento de controladoria; lançou o Código de Ética e de Conduta insti-
tucional com determinações claras que devem ser rigorosamente seguidas 
por todos os públicos: alta direção, colaboradores, usuários dos serviços, 
fornecedores, contratantes e parceiros comerciais; lançou as bases para a 
implantação da Superintendência Executiva de Integridade, estrutura com 
autoridade e independência, encarregada de assegurar e iscalizar o cum-
primento do Programa de Integridade Anticorrupção; estruturou a Supe-
rintendência Executiva de Integridade, com a contratação de colaborado-
res dedicados e estrutura própria; lançou o Canal de Denúncia e Canal de 
Consulta Ética; realizou treinamentos para colaboradores de diversas car-
reiras e níveis; e instituiu a publicação semanal Pílulas de Integridade. 
Este movimento de ações se tornaram uma rotina constante na entidade, 
levando e elevando o nível de disseminação da cultura e de aprendizado 
contínuo na aplicação dos mais modernos e seguros preceitos de gover-
nança e integridade. 4. Resumo das Principais Práticas Contábeis: As 
políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de 
maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstra-
ções inanceiras. a) Ativos circulantes e não circulantes: • Caixa e 
equivalentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e in-
vestimentos de curto prazo com liquidez imediata e vencimento igual ou 
inferior a 90 (noventa) dias e com insigniicante risco de variação no valor 
de mercado, sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. 
• Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes correspon-
dem aos valores a receber de clientes pela prestação de serviços no curso 
normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, 
obedecendo ao regime contábil da competência. • Estoques: Os estoques 
são avaliados ao custo médio de aquisição, que não exceda o valor de re-
alização e referem-se aos produtos de materiais médico-hospitalares, de 
conservação e consumo geral, higiene, lavanderia, gêneros alimentícios e 
medicamentos. • Imobilizado: Demonstrado pelo valor do custo de aquisi-
ção e contempla a depreciação correspondente, que é calculada pelo mé-
todo linear e leva em consideração o tempo de vida útil e econômica esti-
mado dos bens. • Intangível: Demonstrado pelo valor do custo de aquisi-
ção e contempla a amortização correspondente, que é calculada levando 
em consideração o tempo de vida útil e econômica estimado dos bens. b) 
Passivos circulantes e não circulantes: Os passivos circulantes e não 
circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis 
acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações 
monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. c) 
Provisões: Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Entidade 
possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento 
passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para sal-
dar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melho-
res estimativas do risco envolvido. d) Receita diferida: As receitas dife-
ridas de custeio ou de investimento são reconhecidas conforme NBC TG 07 
- (Subvenção e Assistência Governamentais). Receita diferida - investi-
mento: Inicialmente os recursos provenientes de subvenções para investi-
mentos são registrados em contas contábeis do passivo não circulante, em 
contrapartida à entrada em disponibilidades vinculadas. Mediante a desti-

nação dos recursos aos bens de capital, os valores aplicados são transferi-
dos para conta de subvenção a realizar, redutora dos subgrupos de imobi-
lizado ou intangível (conforme o caso). O reconhecimento da receita de 
subvenção de investimento no resultado ocorre proporcionalmente aos 
encargos de depreciação, amortização, ou de gastos atribuídos aos respec-
tivos bens de capital em cada exercício. e) Patrimônio social: Composto 
pelos resultados obtidos ao longo do período de existência da Entidade, 
que não tem capital social, devido a sua natureza jurídica de associação, 
conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil. f) Receitas e des-
pesas: O resultado das operações é apurado pelo regime de competência 
de exercício, tendo o seu valor apurado, incorporado ao patrimônio social. 
Receitas de subvenções custeio: As receitas auferidas por subvenções cor-
respondem à cobertura dos gastos de custeio dos respectivos objetos con-
tratados, e são reconhecidas no resultado do exercício proporcionalmente 
aos gastos incorridos. Custos e despesas: Os custos e despesas incorridos 
correspondem basicamente às despesas com pessoal, o consumo de ma-
teriais e medicamentos hospitalares, serviços médicos necessários ao fun-
cionamento da unidade hospitalar, serviços de terceiros relacionados dire-
ta ou indiretamente ao funcionamento das operações hospitalares, despe-
sas administrativas e os custos corporativos compartilhados. g) Instru-
mentos inanceiros: • Ativos inanceiros não derivativos: A Entidade 
reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram 
originados. Todos os outros ativos inanceiros (incluindo os ativos designa-
dos pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente 
na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições 
contratuais do instrumento. A Entidade tem os seguintes ativos inanceiros 
não derivativos: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clien-
tes e empréstimos com partes relacionadas. • Passivos inanceiros não 
derivativos: Todos os passivos inanceiros não derivativos da Entidade 
são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna 
uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Entidade baixa 
um passivo inanceiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, 
canceladas ou vencidas. A Entidade tem os seguintes passivos inanceiros 
não derivativos: fornecedores, honorários médicos e empréstimos com 
partes relacionadas.
5. Caixa e Equivalentes De Caixa
Descrição 2.021 2.020
Fundo ixo 2.565 23.531
Banco conta movimento (a) - 321
 2.565 23.852
(a) Correspondeu aos saldos disponíveis em conta corrente depositadas 
no Banco Banpará.
6. Contas a Receber
Descrição 2.021 2.020
Secretaria Executiva de Saúde 
 Pública - Custeio (a) 7.381.499 5.256.439
Secretaria Executiva de Saúde 
 Pública - Investimento - 731.729
(-) Provisão para crédito de 
 liquidação duvidosa (b) (5.253.297) (3.726.822)
 2.128.202 2.261.346
(a) Secretaria Executiva de Saúde Pública: As contas a receber com 
a Secretaria Executiva de Saúde Pública do Estado do Pará correspondem 
aos valores acumulados ao longo do contrato de gestão, não recebidos pela 
unidade Hospitalar. (b) Provisão para créditos de liquidação duvido-
sa: A provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída para 
fazer face aos valores a receber, vencidos acima de 360 dias, no montante 
de R$ 5.253.297, com expectativa remota de recebimento junto à Secre-
taria Executiva de Saúde Pública do Estado do Pará. A movimentação da 
provisão no exercício foi a seguinte:
Descrição 2.021 2.020
Saldo em 1° de Janeiro (3.726.822) (4.741.042)
Complemento (reversão) de provisão (1.526.475) 1.014.220
Saldo em 31 de dezembro (5.253.297) (3.726.822)
7. Estoques
Descrição 2.021 2.020
Fios cirúrgicos 25.255 22.234
Dieta parenteral e enteral 86.439 89.560
Materiais de hemodiálise e dialise peritoneal 171.328 147.949
Materiais de laboratórios 144.647 106.668
Materiais hospitalares de consumo 847.492 717.090
Gases medicinais 79.126 35.572
Materiais de radiologia 34.774 29.637
Materiais hospitalares de reposição 257.136 157.036
Medicamentos 832.966 741.558
Materiais de lavanderia, higiene e limpeza 104.735 67.951
Materiais de expediente e impressos 83.076 45.347
Outros 462.626 254.059
 3.129.600 2.414.661
8. Depósitos Judiciais
Descrição 2.021 2.020
Cobrança judicial 481.448 481.207
Ações cível diversas 443.899 472.916
 925.347 954.123
Os depósitos judiciais estão representados por ações de cobrança judicial e 
processos cíveis, ainda em trâmites na justiça, e para os quais ainda cabem 
recursos da Pró-Saúde.

9. Imobilizado e Intangível: a) Composição  2.021  2.020
Itens Custo Depreciação Acumulada Líquido Líquido
Aparelhos médicos e cirúrgicos 9.955.057 (2.650.694) 7.304.363 2.374.149
Benfeitorias 7.501.618 (1.086.822) 6.414.796 958.595
Equipto processamento de dados 731.088 (559.724) 171.364 162.132
Equipamento telefônico 36.057 (33.063) 2.994 4.601
Instalações 276.063 (126.716) 149.347 168.620
Instrumentais de médicos e hosp. 489.049 (348.083) 140.966 181.181
Máquinas e equiptos de escritório 354.869 (317.739) 37.130 54.331
Máquinas e equiptos hospitalares 2.191.585 (1.995.647) 195.938 681.934
Móveis e utensílios de escritório 760.049 (351.460) 408.589 436.241
Adiantamento a fornecedores 2.800 - 2.800 5.500
Imobilizações em andamento 8.423.359 - 8.423.359 14.503.922
(-) Subvenções a realizar (21.020.506) - (21.020.506) (11.321.769)
Total imobilizado
 9.701.088 (7.469.948) 2.231.140 8.209.437
Direitos de uso de software 243.334 (243.334) - -
Total intangível 243.334 (243.334) - -
*As imobilizações em andamento referem-se à ampliação do Hospital, através de subvenções especíicas, com a conclusão das obras previstas para o 
exercício de 2.022.
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*As subvenções a realizar referem-se a recursos públicos recebidos com 
destinação especíica para aquisição de máquinas e equipamentos, sendo 
apropriada ao resultado do exercício mediante ao valor correspondente a 
depreciação do bem. No exercício de 2.021 montou a R$ 1.535.826 (Em 
2.020 - R$ 859.783). **As despesas com depreciação e amortização, apu-
radas conforme a vida útil dos bens, no exercício de 2.021 montou a R$ 
1.535.826 (Em 2.020 - R$ 859.783). c) Taxas de depreciação: As taxas 
de depreciação e amortização praticadas são:
Descrição Taxa ao ano
Aparelhos médicos e cirúrgicos 10,0%
Benfeitorias 4,0%
Equipamento de processamento de dados 20,0%
Equipamento telefônico 10,0%
Instalações 10,0%
Instrumento de medicina e cirurgia 10,0%
Máquinas e equipamentos de escritório 10,0%
Máquinas e equipamentos hospitalares 10,0%
Móveis e utensílios de escritório 10,0%
Direito de uso de software 20,0%
10. Fornecedores
Descrição 2.021 2.020
Materiais e medicamentos 690.089 468.480
Imobilizado 22.840 26.496
Serviços tomados de pessoa jurídica 1.051.181 696.123
 1.764.110 1.191.099
11. Honorários Médicos
Descrição 2.021 2.020
Serviços tomados de pessoa jurídica 1.310.465 -
 1.310.465 -
12. Obrigações Sociais e Trabalhistas
Descrição 2.021 2.020
Salários e ordenados 1.389.999 1.408.303
Provisão para dissídio coletivo (a) 2.135.194 -
FGTS 206.642 202.289
INSS 61.422 264.410
Provisão de férias e encargos 2.447.369 2.253.070
Outras 25.554 33.159
 6.266.180 4.161.231
(a) Provisão para dissídio coletivo: Em 31 de dezembro de 2.021 cor-
responde ao dissídio coletivo dos sindicatos: SINTHOSP - Sindicato dos 
Proissionais de Enfermagem e Técnicos, do Estado do Pará e SINTHOSMA - 
Sindicato dos Empregados em Estabelecimento e Serviços da Rede Privada 
de Saúde das Regiões Sul e Sudeste do Pará, considerando o percentual 
de reajuste de 2,5%, referente ao período de setembro/2020 a agosto de 
2.021, e 10,42% referente ao período setembro/2021 a dezembro/2021. 
SENPA, Sindicato dos Enfermeiros do estado do Pará, considerando o per-
centual de reajuste de 2,5%, referente ao período de maio/2020 a abril de 
2.021, e 3,80% referente ao período maio de 2.021 a dezembro de 2.021.
13. Obrigações Fiscais
Descrição 2.021 2.020
Imposto de renda retido na fonte 1.175.206 1.121.950
Imposto sobre serviços retidos na fonte 76.004 86.987
Pis, Coins e CSLL retidos na fonte 3.397.669 3.489.910
Parcelamento tributos federais 
 PERT - Lei 13.496/17 (a) 172.482 180.118
Passivo circulante 4.821.361 4.878.965
Parcelamento tributos federais 
 PERT - Lei 13.496/17 (a) 781.708 919.785
Passivo não circulante 781.708 919.785
(a) Parcelamento Lei 13.496/17 - tributos federais: Em novembro 
de 2.017, foi efetuada a adesão ao Programa Especial de Regularização 
Tributária (PERT) instituído pela Lei 13.496/17, para o parcelamento de 
impostos e contribuições federais. O prazo para recolhimento é de 120 
(cento e vinte) meses. Os valores estão atualizados pela taxa Selic e a 
última parcela está prevista para dezembro de 2.027.
14. Partes Relacionadas
Descrição 2.021 2.020
Ativo circulante
Empréstimos de materiais e medicamentos (a)
Hospital de Altamira - 6.961
Hospital de Santarém 122.792 935
Hospital Yutaka Takeda - 1.270
Empréstimos inanceiros (b)
Sede Administrativa 28.667.094 10.500.994
 28.789.886 10.510.160
Descrição 2.021 2.020
Passivo circulante
Empréstimos de materiais, medicamentos e inanceiros (b)
Hospital de Santarém 1.570.410 2.020.410
Hospital de Metropolitano 6.000 820.000
Hospital Galileu - 159.000
Hospital Yutaka Takeda - 868
Hospital Itakyra - 115
Serviços corporativos compartilhados (c)
Sede Administrativa 609.262 1.060.844
 2.185.672 4.061.237
(a) - Empréstimos de materiais e medicamentos: Corresponde a em-
préstimos de materiais e medicamentos hospitalares efetuados ou tomados 
de outras unidades pertencentes à Pró-Saúde Associação Beneicentes de 
Assistência Social e Hospitalar. (b) - Empréstimos inanceiros: Cor-

responde a empréstimos inanceiros efetuados às unidades pertencentes à 
Pró-Saúde Associação Beneicentes de Assistência Social e Hospitalar, para 
os quais não há prazo para devolução nem a incidência de juros. Essas 
operações inanceiras foram efetuadas com o consentimento da Secretaria 
do Estado de Saúde Pública do Pará - SESPA. (c) - Serviços Corporativos 
Compartilhados: Refere-se aos valores a repassar à Sede Administrativa da 
Pró-Saúde Associação Beneicentes de Assistência Social e Hospitalar, pela 
contraprestação de serviços relativo ao apoio técnico especializado, adminis-
tração e processamento de informações, denominado de custo corporativo 
compartilhado. 15. Receitas Diferidas: Corresponde ao saldo a realizar re-
ferente: (i) contrato 034/2012 - 2° termo aditivo no valor de R$ 10.094.648, 
do 8° e 9° termos aditivos nos valores de R$ 1.290.925 e R$ 1.416.973 
respectivamente, (ii) contrato 001/2.017 - 1° termo aditivo no valor de R$ 
5.481.259 pactuado no exercício de 2.017, ao valor de R$ 4.200.000 re-
ferente ao exercício de 2.018, e (iii) aditivo pactuado no exercício de 2020 
no valor de R$ 2.025.800 para tratamento da covid-19. Em 2021, foram 
irmados aditivos para tratamento da Covid-19, que correspondem aos ter-
mos 4º no valor de R$ 1.530.000, 6º termo no valor de R$ 2.619.996, 7º 
termo aditivo no valor de R$ 4.279.992, 8º termo aditivo no valor de R$ 
4.819.994, 11º termo aditivo no valor de R$ 4.819.994 e ao 12º termo adi-
tivo no valor de R$ 289.333. Adicionalmente, em 29 de novembro de 2021 
foi recebido o montante de R$ 4.460.529 referente a verba indenizatória. 
Todos os contratos e aditivos foram celebrados junto à Secretaria de Saúde 
do Estado do Pará (SESPA), com a inalidade de promover investimentos 
necessários à execução de obras de ampliação, aquisição de equipamentos 
hospitalares para a unidade e custeios extraordinários ao contrato de ges-
tão principal. A movimentação no exercício foi à seguinte:
Descrição 2.021 2.020
Saldo inicial 13.093.036 11.067.236
(+) Subvenção para custeio 24.816.805 2.025.800
(+) Subvenção para investimento 7.327.466 -
(-) Baixas e realizações (34.148.429) -
 11.088.878 13.093.036
16. Adiantamento de Clientes: Corresponde ao recebimento inanceiro 
ocorrido em 2021 relativo ao 14° termo aditivo ao contrato de gestão para 
ampliação da ala (Hemodinâmica). 17. Provisão para Descontinuidade 
de Contrato: Os valores provisionados a título de descontinuidade das ati-
vidades, correspondem à multa rescisória do FGTS, que é estimada sobre o 
valor dos depósitos nas contas vinculadas, mediante a previsão de rescisão 
de contrato de trabalho por ocasião do encerramento do contrato de ges-
tão. A movimentação da provisão do exercício foi à seguinte:
Descrição 2.021 2.020
Saldo inicial 2.953.875 2.740.035
Adições (Nota 20 - despesa com pessoal) 726.127 577.642
Baixas por rescisões de contratos (603.714) (363.802)
Saldo inal 3.076.288 2.953.875
18. Provisão Para Contingências: A Entidade é parte em ações judiciais e 
processos administrativos perante tribunais e órgãos governamentais, decor-
rentes do curso normal de operações, envolvendo questões cíveis, trabalhis-
tas e outros assuntos. A Administração da Entidade, com base em informações 
de seus assessores jurídicos, e análises das demandas judiciais pendentes, 
com base na experiência anterior referente às quantias reivindicadas, cons-
tituiu provisão em montante considerado suiciente para cobrir as perdas po-
tenciais com as ações em curso. Todas as etapas processuais das ações são 
acompanhadas pelo Departamento Jurídico da Entidade, sendo que todos os 
recursos legais são utilizados no sentido de defender os interesses dela até 
as últimas instâncias do Poder Judiciário. A composição do valor registrado 
referente às contingências prováveis de perda está demonstrada a seguir:
Descrição 2.021 2.020
Trabalhistas 31.120 171.160
 31.120 171.160
No exercício de 2.021, a Administração, baseada em informações de seus 
assessores jurídicos e análises das demandas judiciais pendentes, autorizou 
a reversão do saldo da provisão no montante de R$ 139.940 (Em 2020 - R$ 
1.071.900). 19. Receitas de Subvenções - Custeio: As receitas com sub-
venções - custeios referem-se ao contrato de gestão pactuado com a Secre-
taria Executiva de Saúde Pública do Estado do Pará, para gestão do hospital. 
Os valores correspondem à cobertura dos gastos de custeio dos respectivos 
objetos contratados e no exercício de 2.021 montou a R$ 84.083.202 (Em 
2020 - R$ 66.365.115). Desse montante o valor de R$ 18.346.478  corres-
ponde a aditivos pactuados referente a pandemia Covid-19.
20. Despesas Com Pessoal
Descrição 2.021 2.020
Salários e ordenados (17.639.361) (13.529.405)
Insalubridade (2.519.751) (1.836.578)
Horas extras e adicionais (2.200.236) (593.314)
Horas extras sobre aviso (267.708) (296.481)
Décimo terceiro salário (2.024.221) (1.685.385)
Indenizações (1.665.303) -
Férias (2.755.493) (2.360.459)
FGTS (2.140.150) (1.666.270)
Provisão para descontinuidade 
 - Multa rescisória FGTS (726.127) (577.642)
Contribuição patronal ao INSS (6.973.424) (5.800.308)
(-) Isenção da contribuição patronal ao INSS 6.973.424 5.800.308
PIS (250.842) (208.645)
(-) Isenção do PIS 250.842 208.645
Outras despesas com pessoal (610.872) (2.017.481)
 (32.549.222) (24.563.015)

b) Movimentação
Itens Saldo em 31/12/20 Adições Baixas Transferências Saldo em 31/12/21
Imobilizado
Aparelhos médicos e cirúrgicos 4.511.700 5.178.500 (35.142) - 9.955.057
Benfeitorias 1.421.055 - - 6.080.563 7.501.618
Equipamento de proc. de dados 688.795 31.845 (52.977) 883 731.088
Equipamento telefônico 64.144 2.837 (30.924) - 36.057
Instalações 516.518 - (240.455) - 276.063
Instrumentais de médicos e hosp. 494.229 - (5.180) - 489.049
Máquinas e equiptos de escritório 395.784 - (41.506) 591 354.869
Máquinas e equiptos hospitalares 2.598.301 6.873 (50.165) (883) 2.191.585
Móveis e utensílios de escritório 737.264 38.910 (15.534) (591) 760.049
Adiantamento a fornecedores 5.500 5.287.084 (5.289.784) - 2.800
Imobilizações em andamento 14.503.922 - - (6.080.563) 8.423.359
(-) Subvenções a realizar * (11.321.769) (11.235.656) 1.536.919 - (21.020.506)
(-) Depreciação ** (6.406.006) (1.535.826) 471.884 - (7.469.948)
 8.209.437 (2.225.433) (3.752.864) - 2.231.140
Intangível
Direitos de uso de software 243.334 - - - 243.334
(-) Amortizações ** (243.334) - - - (243.334)
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21. Serviços de Terceiros
Descrição 2.021 2.020
Serviços médicos tomados de pessoa jurídica (20.653.155) (17.724.139)
Serviços tomados de pessoal jurídica (2.792.924) (2.087.635)
 (23.446.079) (19.811.774)
22. Custo Corporativo Compartilhado: Refere-se ao custo corporativo 
compartilhado da Sede Administrativa, relativo ao apoio técnico especializa-
do, administração e processamento de informações da unidade hospitalar.
23. Drogas Materiais e Medicamentos
Descrição 2.021 2.020
Dietas enteral e parenteral (624.956) (441.147)
Medicamentos (5.071.507) (2.176.550)
Órtese e prótese (449.289) (608.214)
Materiais de laboratório (806.841) (629.130)
Materiais hospitalares de consumo (5.328.847) (3.075.821)
Materiais de banco de sangue/
 agencia transfusional (39.291) (35.573)
Gases medicinais (652.346) (447.305)
Gêneros alimentícios (1.168.734) (810.708)
Materiais de limpeza e lavanderia (682.834) (578.443)
Materiais de manutenção e reposição (781.541) (713.337)
Filmes radiológicos (126.453) (95.842)
Materiais para hemodiálise (526.025) (311.150)
Fios cirúrgicos (33.946) (27.369)
Materiais de expedientes e impressos (305.141) (231.792)
Uniformes e enxovais (214.243) (92.986)
Outros (580.129) (319.700)
 (17.392.123) (10.595.067)
24. Despesas Gerais e Administrativas
Descrição 2.021 2.020
Energia elétrica, água, gás, telefone e internet (1.557.813) (1.173.447)
Manutenções em gerais (1.416.168) (1.621.789)
Locações (177.712) (160.774)
Segurança patrimonial (89.225) (92.011)
Viagens e estadias (97.413) (73.947)
Software (349.560) (433.733)
Condução - taxis - estacionamento, 
 frentes e carretos (62.191) (60.389)
Copa - lanches e refeições (7.268) (5.306)
Outras (76.601) (96.194)
 (3.833.951) (3.717.590)
25. DESPESAS FINANCEIRAS
Descrição 2.021 2.020
Despesas bancárias (123.763) (36.335)
Juros (148.418) (180.423)
Multas (79.418) (24.462)
 (351.599) (241.220)
26. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos inanceiros que a Enti-
dade possui são classiicados da seguinte forma:
Descrição 2.021 2.020
Ativos  
Valor justo por meio do resultado  
Caixa e equivalentes de caixa 2.565 23.852
Pelo custo amortizado  
Contas a receber de clientes 2.128.202 2.261.346
Partes relacionadas a receber 28.789.886 10.510.160
Total 30.920.653 12.795.358
Passivos  
Pelo custo amortizado  
Fornecedores 1.764.110 1.191.099
Honorários médicos - 1.310.465
Partes relacionadas a pagar 2.185.672 4.061.237
Total 5.260.247 5.252.336
Risco de liquidez: O principal risco inanceiro considerado pela Adminis-
tração da Entidade é o risco de liquidez, onde a Entidade possa eventual-
mente encontrar diiculdades em cumprir com as obrigações associadas 
com seus passivos inanceiros que são liquidados com pagamentos à vista 
ou com outro ativo inanceiro. A Entidade trabalha alinhando a disponi-
bilidade e a geração de recursos de modo a cumprir suas obrigações nos 
prazos acordados. 27. INSS Cota Patronal: (a) Certiicado de Entida-
de Beneicente de Assistência Social: Em 26 de setembro de 2.014, foi 
publicada no Diário Oicial da União a portaria nº 943 de 25 de setembro 
de 2.014 que renovou o CEBAS (Certiicado de Entidade Beneicente de As-
sistência Social) da Pró-Saúde, relativo ao triênio 2.010 a 2.012. Em 21 de 
dezembro de 2016 é publicada a portaria nº 2.187, relativo ao processo de 
Supervisão SIPAR Nº 25000.089057/2015-65 que cancelou o certiicado. 
Em 25 de julho de 2017 foi publicada a portaria nº 1.273 que suspendeu 
os efeitos da Portaria nº 2.187/2016, isto por força de tutela de evidência 
concedida nos autos da ação judicial de n.º 5008909-61.2017.4.03.6100, 
conirmada por sentença datada de 27.11.2019 em curso perante a 2ª 
Vara Cível Federal de São Paulo, a qual determinou a retomada de re-
ferido Processo de Supervisão (SIPAR nº 25000.089057/2015-65), este 
ainda aguardando, por conseguinte, julgamento. Em 28 de junho 2.012, 
a entidade protocolou o pedido de renovação do CEBAS (Certiicado de 
Entidade Beneicente de Assistência Social) no Ministério da Saúde, SIPAR 
nº 25000.110426/2012-43, relativo ao triênio 2.013 a 2.015, sendo In-
deferido pela Portaria nº 771 de 29 de maio de 2018. Em 04/07/2018 foi 
publicada a Portaria nº 1.006/2018 que suspendeu os efeitos da portaria nº 
771/2018, também por força de tutela de evidência concedida nos autos da 
ação de n.º 5008909-61.2017.4.03.6100, conirmada por sentença datada 
de 27.11.2019 em curso perante a 2ª Vara Cível Federal de São Paulo, a 
qual determinou a retomada de referido Processo de Renovação (SIPAR nº 
25000.110426/2012-43), este ainda aguardando, por conseguinte, julga-

mento. Em 20/08/2020 foi publicado no Diário Oicial da União a Portaria 
nº 794, de 25 de agosto de 2020 que Defere, sub judice, a Renovação 
do CEBAS relativo ao triênio de 2013 à 2015. Relativamente ao triênio 
de 2.004 a 2006, tem-se que o processo SIPAR 25000.163451/2011-49 
foi retomado em função da Ação Popular nº 0139700-62.2013.4.02.5102, 
havendo o indeferimento, em grau de reconsideração, da Renovação do 
CEBAS (Certiicado de Entidade Beneicente de Assistência Social), ato 
este exteriorizado pela portaria nº 805 de 05 de junho de 2018, publica-
da no DOU em 19.06.2018. No entanto, por força de tutela de evidência 
concedida nos autos da ação judicial de n.º 5008909-61.2017.4.03.6100, 
conirmada por sentença datada de 27.11.2019, em curso perante a 2ª 
Vara Cível Federal de São Paulo, referido indeferimento foi suspenso, pela 
portaria de n.º 1.103, de 19.07.2018, publicada no DOU em 23.07.2018, 
ao que, pelo momento, a renovação do CEBAS da entidade, ainda aguarda 
apreciação por parte do Ministério da Saúde. Em 01 de agosto de 2.015 
foi protocolado novo requerimento de renovação, registrado SIPAR nº 
25000.100966/2015-61, o qual se encontra aguardando análise em ordem 
cronológica. Em 24/07/2018 foi protocolado novo requerimento no Sistema 
de Certiicação das Entidades Beneicentes de Assistência Social em Saú-
de, registrado SIPAR nº 25000.127908/2018-28, relativo ao triênio 2019 a 
2021. Em 02/07/2021 foi protocolado novo requerimento de renovação, no 
Sistema de Certiicação das Entidades de Assistência Social em Saúde, re-
gistrado SIPAR nº 25000.100840/2021-35 relativo ao triênio 2022 a 2024. 
Até a data de aprovação dessas demonstrações inanceiras os requerimen-
tos não tinham sido julgados. O CEBAS esteve válido durante todo o exer-
cício de 2021 por determinação do art. 8º do Decreto Federal nº 8.242/14. 
A Pró-Saúde atende assim os requisitos constitucionais e legais referentes 
à concessão e renovação do CEBAS, o que lhe reconhece a imunidade em 
relação aos tributos a ela referidos, principalmente a cota patronal. (b) 
Apresentação da cota patronal: A cota patronal e sua respectiva isenção 
estão demonstradas na nota explicativa n° 20 - Despesas com pessoal não 
afetando o resultado do exercício. 28. Renúncia Fiscal: A Pró-Saúde As-
sociação Beneicente de Assistência Social e Hospitalar - Hospital Regional 
Público do Sudoeste Dr. Geraldo Veloso - Marabá/PA, é uma entidade sem 
ins lucrativos, imune ao recolhimento do imposto de renda e isenta da 
contribuição social sobre o superávit, assim como em relação à contribui-
ção patronal do INSS. A Pró-Saúde Associação Beneicente de Assistência 
Social e Hospitalar, é uma organização social de saúde, que não efetuou 
nenhuma distribuição de parcela de seu patrimônio ou renda, a qualquer 
título, aplicando seus recursos integralmente em suas inalidades estatu-
tárias, no país. Por conseguinte, cumpre os requisitos legais para o não 
pagamento/recolhimento de impostos e contribuições assim discriminado: 
Esfera Federal - Na esfera federal o benefício constitucional da imunidade 
e isenções legais asseguram à Pró-Saúde o não pagamento/recolhimento 
dos seguintes impostos/contribuições: Imposto de Renda Pessoa Jurídica 
(IRPJ), Imposto de Renda retido na Fonte (IRRF) sobre aplicações de ren-
da ixa e variável, Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL), Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Contribuição ao PIS 
e Contribuição Previdenciária Patronal (INSS) sobre a folha de pagamento 
em razão do Certiicado de Entidade Beneicente de Assistência Social e 
Hospitalar. Esfera Estadual - O benefício constitucional da imunidade as-
segura o não pagamento/recolhimento do Imposto de Transmissão Causa 
Mortis e Doações (ITCMD) e do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA), através de requerimentos especíicos. Esfera Muni-
cipal - O benefício constitucional de isenção assegura o não pagamento / 
recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) 
à Prefeitura de Marabá, através de requerimentos especíicos. Em atendi-
mento a ITG 2.002 (R1) - entidade sem inalidade de lucros, aprovada pela 
resolução do Conselho Federal de Contabilidade n. º 1.409/12, o valor da 
renúncia iscal que a entidade obteve no exercício de sua atividade, como 
se a obrigação devida fosse, está apresentado abaixo:
Descrição 2.021 2.020
Contribuição para o inanciamento 
 da seguridade social (2.692.049) (2.032.012)
Contribuição patronal ao INSS (6.973.424) (5.800.308)
Contribuição ao PIS (250.842) (208.645)
Imposto sobre serviços (ISS) (4.204.160) (3.419.546)
 (14.120.475) (11.460.511)
Ressalte-se que os valores das contribuições são informados apenas nas 
notas explicativas, observado o seguinte: as referidas contribuições não 
representam custo, despesa ou obrigação da entidade em razão de sua 
imunidade e isenção tributária, bem como nenhum ganho efetivo, perda ou 
risco potencial à entidade. 29. Pacientes Atendidos: A entidade prestou 
serviços apenas ao S.U.S. (Sistema Único de Saúde), atendendo assim a 
Lei 12.101/09 que determina o percentual mínimo de atendimento a pa-
cientes S.U.S em 60%, para ins de gratuidade. 30. Eventos Subsequen-
tes: O surto do novo coronavírus (Covid-19) foi considerado pela Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) uma pandemia em 11 de março de 2020 
com impactos relevantes na economia nacional e internacional. A pandemia 
desencadeou importantes ações de governos e entidades privadas, que 
somados ao impacto na saúde da população e sistemas de saúde mundial. 
A área da Saúde foi um dos setores que teve a rotina fortemente afetada 
pela pandemia de Covid-19. Os principais impactos observados na unidade 
hospitalar no exercício de 2021 foram: • Aumento substancial dos estoques 
hospitalares, tendo em vista a necessidade de aumentar o estoque de se-
gurança das unidades, • Aumento de custos dos estoques hospitalares, em 
razão alta procura e baixa oferta de materiais hospitalares; • Devido a Pan-
demia, diiculdades no cumprimento das metas contratuais quantitativas; • 
Adequação de novos leitos COVID corroborando para o aumento na contra-
tação de médicos, enfermagem e demais áreas multidisciplinares para aten-
der aos pacientes COVID; A Administração entende que diante do impacto 
nas operações e resultados inanceiros, e em função das medidas já toma-
das, não há necessidade de provisionamentos adicionais até o momento.

Aos Administradores Pró-Saúde Associação Beneicente de As-
sistência Social e Hospitalar - Hospital Regional Público do Su-
deste Dr. Geraldo Veloso - Marabá – PA. Opinião sem ressalva: 
Examinamos as demonstrações inanceiras da Pró-Saúde Associação 
Beneicente de Assistência Social e Hospitalar – Hospital Regional 
Público do Sudeste Dr. Geraldo Veloso – Marabá/PA (entidade) que 
compreende o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2.021, e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido negativo e dos luxos de caixa para o 
exercício indo naquela data, bem como as correspondentes notas expli-

cativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa 
opinião, as demonstrações inanceiras acima referidas apresentam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
inanceira da entidade em 31 de dezembro de 2.021, o desempenho de 
suas operações e os seus luxos de caixa para o exercício indo nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opi-
nião sem ressalva: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor-
mas brasileiras de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações inancei-
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ras”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com 
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Proissional 
do Contador e nas normas proissionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suiciente e apropriada para fundamentar nossa opinião sem res-
salva. Incerteza relevante sobre a continuidade operacional: Cha-
mamos a atenção para a nota explicativa n° 1c, que demonstra as ações 
estratégicas da administração para manutenção das atividades operacio-
nais. Em 31 de dezembro de 2021 a Entidade apresentou capital circu-
lante líquido negativo de R$ 29.736.624 e patrimônio líquido negativo de 
R$ 1.679.366 em função de déicits recorrentes apurados em exercícios 
anteriores. A reversão dessa posição negativa depende da continuação 
das ações estratégicas implantadas pela Administração da Entidade, bem 
como de negociações com o Governo do Estado do Pará. Os eventos e 
condições, juntamente com outros assuntos descritos na nota 1c, indicam 
a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida signiicati-
va quanto à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Nossa 
opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. Ênfase – Efeitos 
da “Operação S.O.S.”: Chamamos a atenção para a nota explicativa n° 
3, que descreve os relexos da “Operação S.O.S.” na Pró-Saúde ocorrida 
no exercício de 2018, que abrange: (i) A colaboração espontânea realiza-
da por alguns executivos da Pró-Saúde em investigação conduzida pelo 
Ministério Público Federal no Estado do Rio de Janeiro, da qual tomou-se 
conhecimento em agosto de 2.018; (ii) Até a presente data, não foram 
identiicados ajustes contábeis que pudessem afetar o patrimônio líquido 
do Hospital Regional Público do Sudeste Dr. Geraldo Veloso – Marabá/PA; 
e (iii) As ações que estão sendo adotadas pela Administração corporativa 
da Pró-Saúde. Nossa opinião não está modiicada em relação a esses as-
suntos. Responsabilidade da administração e da governança pelas 
demonstrações inanceiras: A administração da Entidade é responsá-
vel pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações inan-
ceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações inanceiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude e erro. Na elaboração das de-
monstrações inanceiras, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando apli-
cável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o 
uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações inanceiras, 
a não ser que a administração pretenda cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das ope-
rações. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demons-
trações inanceiras. Responsabilidade do auditor pela auditoria das 
demonstrações inanceiras: Nossos objetivos são obter segurança ra-
zoável de que as demonstrações inanceiras, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 

ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segu-
rança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de audi-
toria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam inluenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações inanceiras. Como parte 
da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria, 
exercemos julgamento proissional e mantemos ceticismo proissional ao 
longo da auditoria. Além disso: • Identiicamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações inanceiras, independentemente 
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suiciente para fundamentar nossa opinião. O risco 
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do 
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de bur-
lar os controles internos, conluio, falsiicação, omissão ou representações 
falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos re-
levantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eicácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos 
a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das esti-
mativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • 
Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base con-
tábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida signiicativa em relação à capacidade de con-
tinuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações inanceiras ou incluir mo-
diicação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até 
a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. • 
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstra-
ções inanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações inancei-
ras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos 
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signii-
cativas de auditoria, inclusive as eventuais deiciências signiicativas nos 
controles internos que identiicamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 24 de março de 2.022.
LM Auditores Associados

CRC 2SP018.611/O-8
Maurício Diácoli

CRC 1SP129.562/O-5

Protocolo: 779038
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Demonstração do resultado abrangente
Exercício indo em 31 de dezembro - Em Reais

 2.021
Superávit do Exercício 1.071.558
Outros resultado abrangentes -
Resultado Abrangente do Exercício 1.071.558

Demonstração dos luxos de caixa - método indireto
Exercício indo em 31 de dezembro - Em reais

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2.021
Superávit do exercício 1.071.558
Ajustado por:
Depreciação e amortização 88.252
Realização de subvenções de investimento (88.252)
Transferências internas 5.117
Superávit do exercício ajustado 1.076.675
Variações nos ativos e passivos
Estoques (9.318)
Despesas antecipadas (288)
Outros ativos circulante (1.401)
Fornecedores 6.066
Obrigações sociais e trabalhistas (6.299)
Obrigações iscais 29.110
Receitas diferidas (6.139.454)
Provisão para descontinuidade 165.008
Caixa líquido (aplicado nas)
 gerado pelas atividades operacionais (4.879.901)
Fluxos de caixa das atividades de inanciamentos
Empréstimos (cedidos) tomados de partes relacionadas (1.356.651)
Caixa líquido aplicado nas atividades de inanciamentos (1.356.651)
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa (6.236.551)
Demonstração do aumento (redução)
 do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 6.238.440
No im do exercício 1.889
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa (6.236.551)
as práticas contábeis adotados no Brasil exige que a Administração faça 
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas 
contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. 
Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas 
são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas con-
tábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e 
em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre incertezas 
de premissas e estimativas que apresentem risco signiicativo de resultar 
em ajuste material no próximo exercício inanceiro e julgamentos críticos 
referentes às políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre 
os valores reconhecidos nas demonstrações inanceiras estão incluídos nas 
seguintes notas explicativas: • Nota 5 - Depreciação e amortização do ati-
vo imobilizado e intangível; • Nota 11 - Provisão para descontinuidade.
3. “Operação S.O.S.” e seus Relexos na Associação: Em agosto de 
2018, a associação tomou conhecimento de que alguns de seus executivos 
teriam, por iniciativa própria, colaborado espontânea e efetivamente com 
uma investigação conduzida pelo Ministério Público Federal no Estado do Rio 
de Janeiro. A associação esclarece que a ação judicial é sigilosa e, enquanto 
pessoa jurídica, não tem acesso ao seu teor, porque, como evidenciado pela 
própria divulgação oicial do Ministério Público Federal, tratou-se de uma de-
cisão unilateral dos colaboradores pessoas físicas. Não foram identiicados 
relexos contábeis no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Ana-
nindeua/PA, pela qual a Sede Administrativa da Pró-Saúde e suas iliais do 
Estado do Rio de Janeiro foram objeto de investigação do Ministério Público.
Buscando honrar os 54 anos de existência e a relevância social de seus ser-
viços, notadamente na saúde pública, um conjunto de ações concretas, que 
visam a estabelecer padrões elevados de integridade na rotina institucional 
vêm sendo adotados desde 2017, a im de garantir as atividades desen-
volvidas pela associação através de um caminho de ética e transparência.
Dentre outras ações podemos destacar a implantação do Programa de Inte-
gridade Anticorrupção; desenvolveu o programa de governança corporati-
va; instituiu normas de transparência e reorganização de todos os seus pro-
cessos internos; treinamentos das novas regras institucionais à totalidade 
dos seus colaboradores; reestruturou sua diretoria; criou o departamento 
de controladoria; lançou o Código de Ética e de Conduta institucional com 
determinações claras que devem ser rigorosamente seguidas por todos os 
públicos: alta direção, colaboradores, usuários dos serviços, fornecedores, 
contratantes e parceiros comerciais; lançou as bases para a implantação da
Superintendência Executiva de Integridade, estrutura com autoridade e in-
dependência, encarregada de assegurar e iscalizar o cumprimento

Pró-Saúde Associação Beneicente de Assistência Social e Hospitalar
Hospital de Campanha do Hangar

CNPJ nº 24.232.886/0134-98
Demonstrações Financeiras

Balanço patrimonial
Exercício indo em 31 de dezembro - Em reais

Ativo Nota 2.021
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5 1.889
Estoques 6 171.180
Despesas antecipadas  288
Outros ativos circulante  1.401
  174.758
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Partes relacionadas a receber 10 2.209.557
  2.209.557
Total do Ativo  2.384.315
Passivo e patrimônio líquido Nota 2.021
Circulante
Fornecedores 7 6.066
Obrigações sociais e trabalhistas 8 92.564
Obrigações iscais 9 29.233
Partes relacionadas a pagar 10 1.014.768
  1.142.631
Não Circulante
Provisão para descontinuidade 13 165.008
  165.008
Patrimônio Líquido
Superávit do exercício  1.076.676
  1.076.676
Total do Passivo  2.384.315

Demonstração do resultado
Exercício indo em 31 de dezembro - Em reais

Receitas Operacionais Nota 2.021
Receitas de subvenções - custeio 15 94.004.222
Receitas de subvenções - investimento 6b 88.252
Receitas inanceiras  174.078
Doações recebidas  252.309
Total das Receitas  94.518.861
Despesas Operacionais
Despesa com pessoal 16 (26.298.395)
Serviços de terceiros 17 (32.201.518)
Custo corporativo compartilhado 18 (4.758.937)
Drogas, medicamentos e materiais 19 (23.829.255)
  (87.088.105)
Água, energia elétrica e telefone  (4.426.992)
Depreciação e amortização 6b (88.252)
Aluguéis  (471.447)
Correio e comunicação eletrônica  (524)
Manutenção  (60.745)
Viagens e ajuda de custo  (124.743)
Taxas e contribuições  (81.649)
Despesas inanceiras  (174.392)
Softwares e suporte e informática  (75.733)
Resultado por encerramento e contrato 1c (785.897)
Outras  (68.824)
  (6.359.198)
Total das Despesas  (93.447.303)
Superávit do Exercício  1.071.558

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercício indo em 31 de dezembro - Em reais

 Superávit do exercício Total
Transferência (Internas) 5.117 -
Superávit do exercício 1.071.558 1.071.558
Em 31 de Dezembro de 2.021 1.076.675 1.071.558
Notas explicativas da administração às demonstrações inanceiras

Exercício indo em 31 de dezembro de 2.021
Cifras apresentadas em reais.

1. Contexto Operacional: a) Objetivos Sociais: A Pró-Saúde Associa-
ção Beneicente de Assistência Social e Hospitalar, de agora em diante 
denominada “a Entidade”, é uma Entidade civil, de direito privado, sem ins 
lucrativos, ilantrópica e que tem por inalidade, de acordo com seu esta-
tuto social: I - Prestar assistência à saúde e serviços médico-hospitalares 
a quantos procurarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, 
credo religioso, opinião política ou qualquer outra condição, tanto em re-
gime de internação quanto ambulatorial. II - Prestar assistência social por 
meio de asilos, creches e outras atividades que ajudem a comunidade a se 
realizar. III - Desenvolver a pesquisa, tanto pura quanto aplicada, sobretu-
do em seus estabelecimentos, para favorecer o aperfeiçoamento das ativi-
dades da saúde. IV - Levar a efeito atividades de saúde comunitária, com 
vistas à prevenção da doença, orientação sanitária e imunização. Ainda de 
acordo com o seu estatuto para atingir suas inalidades a Pró-Saúde desen-
volverá as seguintes atividades: I - Desenvolver atividades educacionais 
na saúde, podendo fundar e manter escolas, faculdades e cursos em geral 
e franqueá-los a quem de direito os procurar, podendo inclusive conceder 
bolsas de estudo. II - Prestar serviços em administração hospitalar, na 
modalidade de assessoria e/ou consultoria técnicas, diagnóstico ou a admi-
nistração propriamente dita, a Entidades congêneres ou não e também a 
estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados. O eventual 
resultado das atividades remuneradas deverá ser obrigatoriamente, aplica-
do no desenvolvimento de suas inalidades. A Pró-Saúde prestará assistên-
cia gratuita aos que não tiverem recursos, na proporção, ao menos, que 
preceitua a legislação em vigor, nos estabelecimentos próprios e naqueles 
eventualmente aceitos em comodato ou qualquer outra forma de contrata-
ção. b) Contrato de Gestão - Hospital de Campanha do Hangar - Cen-
tro de Convenções e Feiras da Amazônia: A Pró-Saúde Associação Be-
neicente de Assistência Social e Hospitalar em 23 de dezembro de 2.020, 
celebrou com o Governo do Estado do Pará, contrato de gestão n° 012/2.020 
para o gerenciamento, operacionalização e execução dos atendimentos dos 
casos de Covid-19 e/ou Síndromes Respiratórias Agudas no Hospital de 
Campanha do Hangar - Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, que 
vigorou de 23 de dezembro de 2.020 até 26 de fevereiro de 2.021. O pre-
sente contrato foi renovado por iguais períodos sucessivamente, através 
dos termos aditivos 1º ao 7º. c) Encerramento do Contrato de gestão: 
Em 14 de novembro de 2.021 de acordo com o 7º Termo Aditivo do Contra-
to de Gestão 012/2020, a Pró-Saúde Associação Beneicente de Assistência 
Social e Hospitalar, encerrou suas atividades de gestão da unidade Hospital 
de Campanha do Hangar, em decorrência da estabilização dos casos de 
Covid-19 na Região, a secretaria de Saúde do Estado encerrou a operacio-
nalização do Hospital de Campanha. Como consequência do encerramento, 
a Pró-Saúde Associação Beneicente de Assistência Social e Hospitalar pro-
cedeu com os Inventários dos estoques residuais e patrimoniais, baixando 
saldos a serem devolvidos a Secretaria de Saúde do Estado do Pará (SES-
PA). Os efeitos reconhecidos no resultado do exercício de 2.021 foram:
Descrição R$
Devolução dos estoques (785.897)
Total (785.897)
2. Base de Preparação: As demonstrações inanceiras foram elaboradas 
com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a 
legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpreta-
ções emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e às nor-
mas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial 
a Resolução CFC n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2.002, para as Entidades 
sem inalidade de lucros. A emissão dessas demonstrações inanceiras foi 
aprovada pela Administração em 24 de março de 2.022. Considerando que 
as atividades operacionais iniciaram no exercício de 2021, não há valores 
comparativos para o exercício de 2020 para ins de balanço patrimonial, de-
monstração de resultado e demonstrações de luxos de caixas. 2.1. Base 
de Mensuração: As demonstrações inanceiras foram preparadas com 
base no custo histórico com exceção dos instrumentos inanceiros mensu-
rados pelo valor justo por meio do resultado. 2.2. Moeda funcional e mo-
eda de apresentação: Essas demonstrações inanceiras são apresentadas 
em real, que é a moeda funcional da Entidade. 2.3. Uso de estimativas e
julgamentos: A elaboração das demonstrações inanceiras de acordo com 



diário oficial Nº 34.915   135Quinta-feira, 31 DE MARÇO DE 2022

    do Programa de Integridade Anticorrupção; estruturou a Superin-
tendência Executiva de Integridade, com a contratação de colaboradores 
dedicados e estrutura própria; lançou o Canal de Denúncia e Canal de Con-
sulta Ética; realizou treinamentos para colaboradores de diversas carreiras 
e níveis; e instituiu a publicação semanal Pílulas de Integridade. Este movi-
mento de ações se tornaram uma rotina constante na entidade, levando e ele-
vando o nível de disseminação da cultura e de aprendizado contínuo na apli-
cação dos mais modernos e seguros preceitos de governança e integridade.
4. Resumo das Principais Práticas Contábeis: As políticas contábeis 
descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consisten-
te a todos os períodos apresentados nessas demonstrações inanceiras.
a) Ativos circulantes e não circulantes: • Caixa e equivalentes de cai-
xa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto 
prazo com liquidez imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) 
dias e com risco insigniicante de variação no valor de mercado, sendo 
demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. • Contas a receber 
de clientes: As contas a receber de clientes correspondem aos valores a re-
ceber de clientes pela prestação de serviços no curso normal das atividades 
da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime 
contábil da competência. • Estoques: Os estoques são avaliados ao custo 
médio de aquisição, que não exceda o valor de realização e referem-se aos 
produtos de materiais médico-hospitalares, de conservação e consumo ge-
ral, higiene, lavanderia, gêneros alimentícios e medicamentos. • Intangível: 
Demonstrado pelo valor do custo de aquisição e contempla a amortização 
correspondente, que é calculada levando em consideração o tempo de vida 
útil e econômica estimado dos bens. b) Passivos circulantes e não cir-
culantes: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pe-
los valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos cor-
respondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até 
a data do balanço patrimonial. c) Provisões: Uma provisão é reconhecida 
no balanço quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída 
como resultado de um evento passado, e é provável que em recurso econô-
mico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas 
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. d) Receita 
diferida: As receitas diferidas de custeio ou de investimento são reconhe-
cidas conforme NBC TG 07 - (Subvenção e Assistência Governamentais).
Receita diferida - investimento: Inicialmente os recursos provenientes de 
subvenções para investimentos são registrados em contas contábeis do 
passivo não circulante, em contrapartida à entrada em disponibilidades vin-
culadas. Mediante a destinação dos recursos aos bens de capital, os valores 
aplicados são transferidos para conta de subvenção a realizar, redutora dos 
subgrupos de imobilizado ou intangível (conforme o caso). O reconheci-
mento da receita de subvenção de investimento no resultado ocorre pro-
porcionalmente aos encargos de depreciação, amortização, ou de gastos 
atribuídos aos respectivos bens de capital em cada exercício. e) Patrimô-
nio social: Composto pelos resultados obtidos ao longo do período de exis-
tência da Entidade, que não tem capital social, devido à sua natureza jurí-
dica de associação, conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil.
f) Receitas e despesas: O resultado das operações é apurado pelo regime 
de competência de exercício, tendo o seu valor apurado, incorporado ao 
patrimônio social. Receitas de subvenções custeio: As receitas auferidas 
por subvenções correspondem à cobertura dos gastos de custeio dos res-
pectivos objetos contratados, e são reconhecidas no resultado do exercício 
proporcionalmente aos gastos incorridos. Custos e despesas: Os custos e 
despesas incorridos correspondem basicamente às despesas com pessoal, 
o consumo de materiais e medicamentos hospitalares, serviços médicos ne-
cessários ao funcionamento da unidade hospitalar, serviços de terceiros re-
lacionados direta ou indiretamente ao funcionamento das operações hospi-
talares, despesas administrativas e os custos corporativos compartilhados.
g) Instrumentos inanceiros: • Ativos inanceiros não derivativos:
A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que 
foram originados. Todos os outros ativos inanceiros (incluindo os ativos 
designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos inicial-
mente na data da negociação na qual se torna uma das partes das dispo-
sições contratuais do instrumento. Entidade tem os seguintes ativos inan-
ceiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixas, contas a receber de 
clientes e partes relacionadas. • Passivos inanceiros não derivativos:
Todos os passivos inanceiros não derivativos da Entidade são reconhecidos 
inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das dispo-
sições contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo inanceiro 
quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. 
A Entidade tem os seguintes passivos inanceiros não derivativos: fornece-
dores, honorários médicos e partes relacionadas.
5. Caixa e Equivalentes de Caixa
Descrição 2.021
Caixa 1.889
 1.889
6. Estoques
Descrição 2.021 2.020
Medicamentos 171.180 70.996
Materiais Hospitalares de consumo - 81.770
Materiais de lavanderia e limpeza - 4.342
Demais estoques - 4.753
 171.180 161.861
7. Imobilizado, Intangível e Subvenções a Realizar.
a) Composição  Baixas e Saldo em
Itens Adições realizações 31/12/21
Máquinas e equiptos médicos (a) 1.402.500 (1.062.500) 340.000
Adiantamento a fornecedores 1.418.000 (1.418.000) -
(-) Depreciação ** (88.252) 62.753 (25.499)
Total imobilizado 2.732.248 (2.417.747) 314.501
(-) Subvenções a realizar * (1.402.500) 1.087.999 (314.501)
Total subvenções (1.402.500) 1.087.999 (314.501
(a) Em 14 de outubro de 2021 a Pró-Saúde Associação Beneicente de 
Assistência Social e Hospitalar, procedeu com a devolução para a Se-
cretaria de Saúde do Estado do Pará (SESPA), o total de 95 (Noventa e 
cinco) Bombas de Infusão modelo Braun, que montaram a R$ 807.500.
O saldo restante que corresponde a 70 (setenta) bombas que montam a
R$ 595.000, foram cedidos pela Secretaria de Saúde do Estado para as uni-
dades: (i) Hospital Regional Público da Transamazônica 30 (trinta) Bom-
bas de Infusão Modelo Braun, que montam a R$ 255.000, conforme Ofício 
nº 597/2021 - Protocolo 2021/1378377. (ii) Hospital Regional do Baixo 
Amazônas, 40 (quarenta) Bombas de Infusão Modelo Braun, que montam 
a R$ 340.000, conforme Ofício nº 1896/2021 - Protocolo 2021/1451636. 
* As subvenções a realizar referem-se a recursos públicos recebidos com 
destinação especíica para aquisição de máquinas e equipamentos, sendo 
apropriada ao resultado do exercício na rubrica de receitas de subvenções 
- investimento, mediante ao valor correspondente a depreciação dos bens.
** As despesas com depreciação e amortização, apurada conforme 

a vida útil dos bens no exercício de 2.021 montaram a R$ 88.252.
c) Taxas de depreciação e amortização: As taxas de depreciação e 
amortização praticadas são:
Descrição Taxa ao ano
Máquinas e equipamentos hospitalares 10,0%
8. Fornecedores
Descrição 2.021
Serviços tomados Pessoa Jurídica 6.066
 6.066
9. Obrigações Sociais e Trabalhistas
Descrição 2.021
Salários e ordenados 28.296
Rescisões a pagar 20.717
FGTS 5.895
INSS (52.695)
Provisão de férias e encargos 90.262
Outras 89
 92.564
10. Obrigações Fiscais
Descrição 2.021
Imposto de renda retido na fonte 29.233
 29.233
11. Partes Relacionadas
Descrição 2.021
Ativo
Empréstimos de materiais e medicamentos (a)
Hospital Galileu 4.670
Hospital Oncológico 25.930
Hospital Marabá 6.000
Hospital Santarém 8.695
Empréstimos inanceiros (b)
Sede Administrativa 1.014.109
Hospital Santarém 1.150.153
Ativo não circulante 2.209.557
Descrição 2.021
Passivo
Empréstimos de materiais e medicamentos (a)
Hospital Galileu 180.926
Hospital Oncológico 38.559
Hospital de Barcarena 16.169
 235.654
Empréstimos Financeiros (b)
Hospital Metropolitano 297.188
Serviços corporativos compartilhados (c)
Sede Administrativa 481.926
Passivo circulante 1.014.768
(a) - Empréstimos de materiais e medicamentos: Corresponde a 
empréstimos de materiais e medicamentos hospitalares efetuados ou 
tomados de outras unidades pertencentes à Pró-Saúde Associação Be-
neicentes de Assistência Social e Hospitalar. (b) - Empréstimos inan-
ceiros: Corresponde a empréstimos inanceiros efetuados às unidades 
pertencentes à Pró-Saúde Associação Beneicentes de Assistência Social 
e Hospitalar, para os quais não há prazo para devolução nem a incidên-
cia de juros. Essas operações inanceiras foram efetuadas com o con-
sentimento da Secretaria do Estado de Saúde Pública do Pará - SESPA.
(c) - Custos Corporativos Compartilhados: Refere-se aos valores a 
repassar à Sede Administrativa da Pró-Saúde Associação Beneficentes 
de Assistência Social e Hospitalar, pela contraprestação de serviços 
relativo ao apoio técnico especializado, administração e processamen-
to de informações, denominado de custo corporativo compartilhado.
12. Receitas Diferidas: Corresponde ao contrato 012/SESPA/2020, e os 
termos aditivos 2°, 3°, 5° e 7° junto a Secretaria de Saúde do Estado do 
Pará (SESPA), com a inalidade de fornecer custeio para o funcionamento do 
Hospital de Campanha HANGAR. A movimentação no exercício foi a seguinte:
Descrição 2.021
Saldo inicial 6.139.454
(+) subvenção para custeio 25.856.598
(-) Realização de custeio (31.996.052)
 -
13. Provisão para Descontinuidade de Contrato: Os valores provisio-
nados a título de descontinuidade das atividades, correspondem à multa 
rescisória do FGTS, que é estimada sobre o valor dos depósitos nas contas 
vinculadas, mediante a previsão de rescisão de contrato de trabalho por 
ocasião do encerramento do contrato de gestão. A movimentação da provi-
são no exercício foi a seguinte:
Descrição 2.021
Saldo inicial -
Adições (nota 21) 707.164
(-) Baixas por rescisão de contrato (542.156)
Saldo inal 165.008
14. Provisão para Contingências: A Entidade é parte em ações judi-
ciais e processos administrativos perante tribunais e órgãos governamen-
tais, decorrentes do curso normal de operações, envolvendo questões 
cíveis, trabalhistas e outros assuntos. A Administração da Entidade, com 
base em informações de seus assessores jurídicos entendem que não há a 
necessidade de constituir provisão, devido não haver processos trabalhis-
tas ou cíveis para a unidade. 15. Receitas de Subvenções - Custeio: 
As receitas com subvenções - custeio, referem-se ao contrato de gestão 
pactuado com a Secretaria Executiva de Saúde Pública do Estado do Pará, 
para a gestão do Hospital de Campanha do Hangar. Os valores correspon-
dem à cobertura dos gastos de custeio dos respectivos objetos contrata-
dos e no exercício de 2.021 montaram R$ 94.004.222,28.
16. Despesas com Pessoal
Descrição 2.021
Salários e ordenados (14.359.009)
Insalubridade (2.553.168)
Indenização (1.339.576)
Horas extras e adicionais (2.012.009)
Vale transporte (216.986)
Décimo terceiro salário (1.484.821)
Férias (2.016.558)
FGTS (1.603.471)
Provisão para descontinuidade - Multa rescisória FGTS (687.319)
Contribuição patronal ao INSS (5.185.019)
(-) Isenção da contribuição patronal ao INSS 5.185.019
PIS (186.513)
(-) Isenção do PIS 186.513
Outras (25.478)
 (26.298.395)
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     17. Serviços de Terceiros
Descrição 2.021
Serviços médicos tomados de pessoa jurídica (22.409.566)
Serviços tomados de pessoal jurídica (9.791.952)
 (32.201.518)
18. Custo Corporativo Compartilhado: Refere-se ao custo corporativo 
compartilhado da Sede Administrativa, relativo ao apoio técnico especializa-
do, administração e processamento de informações da unidade hospitalar.
19. Drogas, Materiais e Medicamentos
Descrição 2.021
Medicamentos (11.994.953)
Filmes radiológicos, ios cirúrgicos e dietas (3.402)
Materiais de uso do paciente (9.309.529)
Gases medicinais (1.196.237)
Gêneros alimentícios (180.996)
Materiais de limpeza e lavanderia (524.031)
Materiais de conservação e reparos (18.975)
Impressos e materiais de expediente (125.188)
Outros (475.944)
 (23.829.255)
20. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos inanceiros que a Enti-
dade possui são classiicados da seguinte forma:
Descrição 2.021
Ativos
Valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa 1.889
Pelo custo amortizado
Partes relacionadas 2.209.557
Total 2.209.557
Passivos
Pelo custo amortizado
Fornecedores 6.066
Partes relacionadas 915.781
Total 921.847
Risco de liquidez: O principal risco inanceiro considerado pela Administra-
ção da Entidade é o risco de liquidez, onde a Entidade possa eventualmente 
encontrar diiculdades em cumprir com as obrigações associadas com seus 
passivos inanceiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com ou-
tro ativo inanceiro. A Entidade trabalha alinhando a disponibilidade e a ge-
ração de recursos de modo a cumprir suas obrigações nos prazos acordados.
21. INSS Cota Patronal: (a) Certiicado de Entidade Beneicente de 
Assistência Social: Em 26 de setembro de 2.014, foi publicada no Diário 
Oicial da União a portaria nº 943 de 25 de setembro de 2.014 que renovou 
o CEBAS (Certiicado de Entidade Beneicente de Assistência Social) da 
Pró-Saúde, relativo ao triênio 2.010 a 2.012. Em 21 de dezembro de 2016 
é publicada a portaria nº 2.187, relativo ao processo de Supervisão SIPAR 
Nº 25000.089057/2015-65 que cancelou o certiicado. Em 25 de julho de 
2017 foi publicada a portaria nº 1.273 que suspendeu os efeitos da Por-
taria nº 2.187/2016, isto por força de tutela de evidência concedida nos 
autos da ação judicial de n.º 5008909-61.2017.4.03.6100, conirmada por 
sentença datada de 27.11.2019 em curso perante a 2ª Vara Cível Federal
de São Paulo, a qual determinou a retomada de referido Processo de Super-
visão (SIPAR nº 25000.089057/2015-65), este ainda aguardando, por con-
seguinte, julgamento. Em 28 de junho 2.012, a entidade protocolou o pedido 
de renovação do CEBAS (Certiicado de Entidade Beneicente de Assistência 
Social) no Ministério da Saúde, SIPAR nº 25000.110426/2012-43, relativo 
ao triênio 2.013 a 2.015, sendo Indeferido pela Portaria nº 771 de 29 de maio 
de 2018. Em 04/07/2018 foi publicada a Portaria nº 1.006/2018 que sus-
pendeu os efeitos da portaria nº 771/2018, também por força de tutela de 
evidência concedida nos autos da ação de n.º 5008909-61.2017.4.03.6100, 
conirmada por sentença datada de 27.11.2019 em curso perante a 2ª 
Vara Cível Federal de São Paulo, a qual determinou a retomada de referi-
do Processo de Renovação (SIPAR nº 25000.110426/2012-43), este ainda 
aguardando, por conseguinte, julgamento. Em 20/08/2020 foi publicado 
no Diário Oicial da União a Portaria nº 794, de 25 de agosto de 2020 que 
Defere, sub judice, a Renovação do CEBAS relativo ao triênio de 2013 à 
2015. Relativamente ao triênio de 2.004 a 2006, tem-se que o processo 
SIPAR 25000.163451/2011-49 foi retomado em função da Ação Popular nº 
0139700-62.2013.4.02.5102, havendo o indeferimento, em grau de recon-
sideração, da Renovação do CEBAS (Certiicado de Entidade Beneicente 
de Assistência Social), ato este exteriorizado pela portaria nº 805 de 05 de 
junho de 2018, publicada no DOU em 19.06.2018. No entanto, por força de 
tutela de evidência concedida nos autos da ação judicial de n.º 5008909-
61.2017.4.03.6100, conirmada por sentença datada de 27.11.2019,

em curso perante a 2ª Vara Cível Federal de São Paulo, referido indeferi-
mento foi suspenso, pela portaria de n.º 1.103, de 19.07.2018, publicada 
no DOU em 23.07.2018, ao que, pelo momento, a renovação do CEBAS da 
entidade, ainda aguarda apreciação por parte do Ministério da Saúde. Em 
01 de agosto de 2.015 foi protocolado novo requerimento de renovação, re-
gistrado SIPAR nº 25000.100966/2015-61, o qual se encontra aguardando 
análise em ordem cronológica. Em 24/07/2018 foi protocolado novo reque-
rimento no Sistema de Certiicação das Entidades Beneicentes de Assistên-
cia Social em Saúde, registrado SIPAR nº 25000.127908/2018-28, relativo 
ao triênio 2019 a 2021. Em 02/07/2021 foi protocolado novo requerimen-
to de renovação, no Sistema de Certiicação das Entidades de Assistência 
Social em Saúde, registrado SIPAR nº 25000.100840/2021-35 relativo ao 
triênio 2022 a 2024. Até a data de aprovação dessas demonstrações inan-
ceiras os requerimentos não tinham sido julgados. O CEBAS esteve válido 
durante todo o exercício de 2021 por determinação do art. 8º do Decreto 
Federal nº 8.242/14. A Pró-Saúde atende assim os requisitos constitucio-
nais e legais referentes à concessão e renovação do CEBAS, o que lhe reco-
nhece a imunidade em relação aos tributos a ela referidos, principalmente 
a cota patronal. (b) Apresentação da cota patronal: A cota patronal e 
sua respectiva isenção estão demonstradas na nota explicativa n° 14 - Des-
pesas com pessoal não afetando o resultado do exercício. (c) Ganhos ou 
perdas e riscos potenciais: A cota patronal do INSS registrada em con-
tas de resultado não potencializa qualquer ganho ou perda, excetuando-
-se a desoneração da contribuição de seus custos e despesas operacionais 
que lhe atribui maior eiciência no desenvolvimento de suas atividades.
27. Renúncia Fiscal: A Pró-Saúde Associação Beneicente de Assistên-
cia Social e Hospitalar - Hospital de Campanha do Hangar, é uma enti-
dade sem ins lucrativos, imune ao recolhimento do imposto de renda e 
isenta da contribuição social sobre o superávit, assim como em relação 
à contribuição patronal do INSS. A Pró-Saúde Associação Beneicente de 
Assistência Social e Hospitalar, é uma organização social de saúde, que 
não efetuou nenhuma distribuição de parcela de seu patrimônio ou renda, 
a qualquer título, aplicando seus recursos integralmente em suas inali-
dades estatutárias, no país. Por conseguinte, cumpre os requisitos legais 
para o não pagamento/recolhimento de impostos e contribuições assim 
discriminado: Esfera Federal - Na esfera federal o benefício constitucio-
nal da imunidade e isenções legais asseguram à Pró-Saúde o não paga-
mento/recolhimento dos seguintes impostos/contribuições: Imposto de 
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Imposto de Renda retido na Fonte (IRRF) 
sobre aplicações de renda ixa e variável, Contribuição Social sobre o Lucro 
(CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), 
Contribuição ao PIS e Contribuição Previdenciária Patronal (INSS) sobre 
a folha de pagamento em razão do Certiicado de Entidade Beneicente 
de Assistência Social e Hospitalar. Esfera Estadual - O benefício constitu-
cional da imunidade assegura o não pagamento/recolhimento do Imposto 
de Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD) e do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), através de requerimentos es-
pecíicos. Esfera Municipal - O benefício constitucional de isenção assegura 
o não pagamento / recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN) à Prefeitura de Ananindeua, através de requerimentos 
especíicos. Em atendimento a ITG 2.002 (R1) - entidade sem inalidade de 
lucros, aprovada pela resolução do Conselho Federal de Contabilidade n. º 
1.409/12, o valor da renúncia iscal que a entidade obteve no exercício de 
sua atividade, como se a obrigação devida fosse, está apresentado abaixo:
Descrição 2.021
Contribuição para o inanciamento da seguridade social (2.835.566)
Contribuição patronal ao INSS (5.185.019)
Contribuição ao PIS (186.513)
Imposto sobre serviços (ISS) (4.705.160)
 (12.912.258)
Ressalte-se que os valores das contribuições são informados apenas nas 
notas explicativas, observado o seguinte: as referidas contribuições não 
representam custo, despesa ou obrigação da entidade em razão de sua 
imunidade e isenção tributária, bem como nenhum ganho efetivo, perda ou 
risco potencial à entidade. 28. Pacientes Atendidos: A entidade prestou 
serviços apenas ao S.U.S. (Sistema Único de Saúde), atendendo assim a 
Lei 12.101/09 que determina o percentual mínimo de atendimento a pa-
cientes S.U.S em 60%, para ins de gratuidade.

Dom Carmo João Rhoden - Presidente
Pe Carlos Fritzen - Diretor Corporativo Administrativo

Alba Lucia de Menezes Sa Muniz - Diretor Geral do Hospital
Pedro Braga - Diretor Financeiro do Hospital

Anilton Vieira - Contador do Hospital - CRC: TC-CRC/PA-019241/O-8
David Martins Ferreira-Contador Corporativo-CRC:1SP195.413/O-2“S”-PA

Aos Administradores Pró-Saúde Associação Beneicente de Assis-
tência Social e Hospitalar - Hospital de Campanha do Hangar - Ana-
nindeua/PA. Opinião sem ressalva: Examinamos as demonstrações i-
nanceiras da Pró-Saúde Associação Beneicente de Assistência Social 
e Hospitalar - Hospital de Campanha do Hangar - Ananindeua/PA (en-
tidade) que compreende o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2.021, 
e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos luxos de caixa para o exercício indo 
naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o 
resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstra-
ções inanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e inanceira da entidade em 31 
de dezembro de 2.021, o desempenho de suas operações e os seus luxos de 
caixa para o exercício indo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. Base para opinião sem ressalva: Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras de auditoria. Nossas respon-
sabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações inanceiras”. Somos independentes em relação à Entidade, de acor-
do com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Proissio-
nal do Contador e nas normas proissionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suiciente e apropriada para fundamentar nossa opinião sem ressalva. 
Ênfase - Encerramento do contrato de gestão hospitalar: Conforme
mencionado na nota explicativa 1c, as operações de gestão hospitalar do 
Hospital de Campanha do Hangar foram encerradas em 14 de novembro de 
2.021. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto. Res-
ponsabilidade da administração e da governança pelas demonstra-
ções inanceiras: A administração da Entidade é responsável pela elabora-
ção e adequada apresentação das demonstrações inanceiras de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 

inanceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude e erro. Na elaboração das demonstrações inanceiras, a adminis-
tração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações inanceiras, a não ser que a administração pretenda cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o en-
cerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Entidade são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações inanceiras. Responsabilidade do auditor pela auditoria 
das demonstrações inanceiras: Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações inanceiras, tomadas em conjunto, estão
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança ra-
zoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a au-
ditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria sempre 
detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, in-
dividualmente ou em conjunto, possam inluenciar, dentro de uma perspec-
tiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações inanceiras. Como parte da auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras de auditoria, exercemos julgamento prois-
sional e mantemos ceticismo proissional ao longo da auditoria. Além disso: 
• Identiicamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstra-
ções inanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, plane-
jamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suiciente para fun-
damentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante re-
sultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsiicação, omissão
ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos contro-
les internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo
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    de expressarmos opinião sobre a eicácia dos controles internos 
da Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e 
a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela admi-
nistração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida signiicativa em relação 
à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações inanceiras ou 
incluir modiicação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obti-

das até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. 
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demons-
trações inanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações inan-
ceiras representam as correspondentes transações e os eventos de manei-
ra compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos 
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signii-
cativas de auditoria, inclusive as eventuais deiciências signiicativas nos 
controles internos que identiicamos durante nossos trabalhos. São Paulo, 
24 de março de 2.022. LM Auditores Associados - CRC 2SP018.611/O-8;
Maurício Diácoli - CRC 1SP129.562/O-5.

Protocolo: 779039
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Demonstração do resultado abrangente
Exercício indo em 31 de dezembro - Em Reais

Demonstração dos luxos de caixa - método indireto
Exercício indo em 31 de dezembro - Em reais

economicidade no desenvolvimento das respectivas atividades. As etapas 
do processo de avaliação do Contrato de Gestão estão divididas da seguin-
te forma: I - Prestação de Serviços Hospitalares (Mapa de Produção) II - 
Indicadores de Qualidade; e III - Prestação de Contas. c) Ações estraté-
gicas: A unidade, nos últimos exercícios sociais vem apresentando déicits 
operacionais recorrentes, consequentemente, em 31 de dezembro de 2021 
apresenta capital circulante líquido negativo de R$ 21.260.303 e patrimô-
nio líquido negativo de R$ 17.031.328. A Administração buscará a implan-
tação de estratégias que passam pela repactuação do contrato de gestão, 
redução de custos e despesas de modo a equilibrar a posição patrimonial e 
inanceira da unidade. 2. Base De Preparação: As demonstrações inan-
ceiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas 

Pró-Saúde Associação Beneicente de Assistência Social e Hospitalar
Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Ananindeua/PA

CNPJ nº 24.232.886/0134-98
Demonstrações Financeiras

Balanço patrimonial
Exercício indo em 31 de dezembro - Em reais

Ativo Nota 2.021 2.020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5 - 6.317.332
Contas a receber 6 11.942.217 13.685.315
Estoques 7 3.263.142 5.184.465
Adiantamento a fornecedores 8 961.827 1.217.557
Despesas antecipadas 237.892 218.822
Outros ativos circulante 201.378 113.687
 16.606.456 26.737.178
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Partes relacionadas a receber 15 9.678.646 8.145.129
Depósitos judiciais 950.220 832.333
Empréstimos de medicamentos 9 906.166 906.166
 11.535.032 9.883.628
Imobilizado 10 3.729.800 4.374.393
Intangível 10 86.705 151.156
Subvenções a realizar 10 (1.772.853) (2.412.011)
 2.043.652 2.113.538
 13.578.684 11.997.166
Total do Ativo 30.185.140 38.734.344
Passivo e patrimônio líquido Nota 2.021 2.020
Circulante
Fornecedores 11 9.080.814 6.364.497
Honorários médicos 12 3.040.188 2.984.891
Obrigações sociais e trabalhistas 13 15.928.350 11.457.889
Obrigações iscais 14 1.084.760 2.755.526
Partes relacionadas a pagar 15 7.644.106 5.710.961
Estoques de terceiros 16 934.725 799.436
Receitas diferidas 17 127.577 6.267.030
Outros passivos circulantes 29.655 26.894
 37.870.175 36.367.124
Não Circulante
Provisão para descontinuidade 18 9.744.666 8.670.233
Provisão para contingências 19 12.766 13.917
 9.757.432 8.684.150
Patrimônio Líquido Negativo
Patrimônio social (6.313.946) 506.072
Déicit do exercício (11.128.522) (6.823.002)
 (17.442.467) (6.316.930)
Total do Passivo 30.185.140 38.734.344

Demonstração do resultado
Exercício indo em 31 de dezembro - Em reais

Receitas Operacionais Nota 2.021 2.020
Receitas de subvenções - custeio 20 127.912.021 130.818.960
Receitas de subvenções 
 - investimento 10b 639.159 639.159
Receitas inanceiras 257.585 354.073
Doações recebidas 79.819 331.851
Outras receitas 2.201.398 25.247
Receita com trabalho voluntário 34.241 20.749
Total das Receitas 131.124.223 132.190.039
Despesas Operacionais
Despesa com pessoal 21 (67.239.233) (66.247.604)
Serviços de terceiros 22 (26.667.000) (28.566.138)
Custo corporativo compartilhado 23 (6.130.345) (6.131.141)
Drogas, medicamentos e materiais 24 (29.545.680) (26.661.545)
 (129.582.258) (127.606.428)
Água, energia elétrica e telefone (4.440.437) (4.384.529)
Depreciação e amortização 10b (835.800) (785.106)
Aluguéis (810.771) (654.897)
Correio e comunicação eletrônica (24.923) (13.264)
Manutenção (972.955) (1.053.119)
Viagens e ajuda de custo (101.431) (34.339)
Taxas e contribuições (51.919) (56.821)
Despesas inanceiras (1.114.329) (1.053.225)
Softwares e suporte e informática (456.926) (422.084)
Provisão para contingências 
 trabalhistas 19 1.151 147.433
Provisão para crédito de 
 liquidação duvidosa 6c (3.537.221) (2.289.240)
Outras (290.685) (786.672)
Despesa com trabalho voluntário  (34.241) (20.749)
 (12.670.487) (11.406.613)
Total das Despesas (142.252.745) (139.013.041)
Déicit do Exercício (11.128.522) (6.823.002)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido negativo
Exercício indo em 31 de dezembro - Em reais

1. Contexto Operacional: a) Objetivos Sociais: A Pró-Saúde Associa-
ção Beneicente de Assistência Social e Hospitalar, de agora em diante de-
nominada “a Entidade”, é uma Entidade civil, de direito privado, sem ins 
lucrativos, ilantrópica e que tem por inalidade, de acordo com seu estatu-
to social: I - Prestar assistência à saúde e serviços médico-hospitalares a 
quantos procurarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, 
credo religioso, opinião política ou qualquer outra condição, tanto em regi-
me de internação quanto ambulatorial. II - Prestar assistência social por 
meio de asilos, creches e outras atividades que ajudem a comunidade a se 
realizar. III - Desenvolver a pesquisa, tanto pura quanto aplicada, sobretu-
do em seus estabelecimentos, para favorecer o aperfeiçoamento das ativi-
dades da saúde. IV - Levar a efeito atividades de saúde comunitária, com 
vistas à prevenção da doença, orientação sanitária e imunização. Ainda de 
acordo com o seu estatuto para atingir suas inalidades a Pró-Saúde desen-
volverá as seguintes atividades: I - Desenvolver atividades educacionais na 
saúde, podendo fundar e manter escolas, faculdades e cursos em geral e 
franqueá-los a quem de direito os procurar, podendo inclusive conceder 
bolsas de estudo. II - Prestar serviços em administração hospitalar, na 
modalidade de assessoria e/ou consultoria técnicas, diagnóstico ou a admi-
nistração propriamente dita, a Entidades congêneres ou não e também a 
estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados. O eventu-
al resultado das atividades remuneradas deverá ser obrigatoriamente, apli-
cado no desenvolvimento de suas inalidades. A Pró-Saúde prestará assis-
tência gratuita aos que não tiverem recursos, na proporção, ao menos, que 
preceitua a legislação em vigor, nos estabelecimentos próprios e naqueles 
eventualmente aceitos em comodato ou qualquer outra forma de contrata-
ção. b) Contrato de Gestão - Hospital Metropolitano de Urgência e 
Emergência: A Pró-Saúde Associação Beneicente de Assistência Social e 
Hospitalar em 12 de dezembro de 2.012, celebrou com o Governo do Esta-
do do Pará, contrato de gestão n° 046/2.012 para o gerenciamento e exe-
cução de atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos no Hospital 
Metropolitano de Urgência e Emergência. Em 12 de dezembro de 2.017 a 
Pró-Saúde Associação Beneicente de Assistência Social e Hospitalar, pac-
tuou com o Governo do Estado do Pará, o novo contrato de gestão n° 
004/2.017 dando continuidade no gerenciamento e execução de atividades 
e serviços de saúde por mais 60 meses. O Governo do Estado do Pará, 
através de sua Secretaria Especial de Estado de Proteção Social e da Secre-
taria Executiva de Estado de Saúde Pública, instituiu o Grupo Técnico de 
Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais, 
que procederá ao acompanhamento da execução do contrato e a veriica-
ção periódica do desenvolvimento das atividades e resultados obtidos pela 
Organização Social com a aplicação dos recursos sob sua gestão, elaboran-
do relatório circunstanciado, cuja cópia deverá ser, inclusive, encaminhada 
à Assembleia Legislativa do Estado do Pará. A veriicação é relativa ao 
cumprimento das diretrizes e metas deinidas no contrato e restringir-se-á 
aos resultados obtidos em sua execução, através dos indicadores de de-
sempenho estabelecidos, em confronto com as metas pactuadas e com a 

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2.021 2.020
Déicit do exercício (11.128.522) (6.823.002)
Ajustado por:  
Depreciação e amortização 835.800 785.106
Valor residual de ativo imobilizado baixado - 389.599
Realização de subvenções de investimento (639.159) (639.159)
Transferencia de Colaborador (Sede Social) 2.984 -
Provisão para contigências (1.151) (147.433)
Déicit do exercício ajustado (10.930.048) (6.434.889)
Variações nos ativos e passivos  
Contas a receber de clientes 1.743.097 2.525.447
Estoques 1.921.323 (2.654.987)
Adiantamento a fornecedores 255.730 400.333
Despesas antecipadas (19.070) (62.337)
Outros ativos circulante (87.691) 488.908
Depósitos judiciais (117.887) (665.598)
Fornecedores 2.716.317 1.032.279
Honorários médicos 55.297 1.351.918
Obrigações sociais e trabalhistas 4.470.461 1.679.662
Obrigações iscais (1.670.766) 1.721.648
Receitas diferidas (6.139.453) 5.701.600
Estoques de terceiros 135.289 -
Outros passivos circulantes 2.762 19.702
Provisão para descontinuidade 1.074.433 1.587.451
Caixa líquido (aplicado nas) gerado 
 pelas atividades operacionais (6.590.206) 6.691.137
Fluxos de caixa das atividades de investimentos  
Aquisições de ativo imobilizado (126.754) (136.582)
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de investimentos (126.754) (136.582)
Fluxos de caixa das atividades de inanciamentos  
Empréstimos (cedidos) tomados 
 de partes relacionadas 399.628 (5.187.956)
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de inanciamentos 399.628 (5.187.956)
(Redução) aumento do caixa e 
 equivalentes de caixa (6.317.332) 1.366.600
Demonstração da (redução) aumento 
 do caixa e equivalentes de caixa  
No início do exercício 6.317.332 4.950.732
No im do exercício - 6.317.332
(Redução) aumento do caixa e 
 equivalentes de caixa (6.317.332) 1.366.600

 2.021 2.020
Déicit do Exercício (11.128.522) (6.823.002)
Outros resultado abrangentes - -
Resultado Abrangente do Exercício (11.128.522) (6.823.002)

 Patrimônio Superávit
 social  (déicit)
 (negativo) do exercício Total
Em 1° de janeiro de 2.020 506.070 - 506.070
Déicit do exercício - (6.823.000) (6.823.000)
Em 31 de dezembro de 2.020 506.070 (6.823.000) (6.316.930)
Transferência (6.823.000) 6.823.000 -
Transferência internas 3.027 3.027
Déicit do exercício - (11.128.522) (11.128.522)
Em 31 de dezembro de 2.021 (6.313.903) (11.128.522) (17.442.425)
Notas explicativas da administração às demonstrações inanceiras

Exercício indo em 31 de dezembro de 2.021 e 2.020
Cifras apresentadas em reais.
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no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronuncia-
mentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis (CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC n° 1.409/12 que 
aprovou a ITG 2.002, para as Entidades sem inalidade de lucros. A emis-
são dessas demonstrações inanceiras foi aprovada pela Administração em 
24 de março de 2.022. 2.1. Base de Mensuração: As demonstrações i-
nanceiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos 
instrumentos inanceiros mensurados pelo valor justo por meio do resulta-
do. 2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas demonstra-
ções inanceiras são apresentadas em real, que é a moeda funcional da 
Entidade. 2.3. Uso de estimativas e julgamentos: A elaboração das 
demonstrações inanceiras de acordo com as práticas contábeis adotados 
no Brasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e pre-
missas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reporta-
dos de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir 
dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de maneira contí-
nua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no 
período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos fu-
turos afetados. As informações sobre incertezas de premissas e estimativas 
que apresentem risco signiicativo de resultar em ajuste material no próxi-
mo exercício inanceiro e julgamentos críticos referentes às políticas contá-
beis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas 
demonstrações inanceiras estão incluídos nas seguintes notas explicati-
vas: • Nota 6 - Provisão para não realização das contas a receber; • Nota 
9 - Depreciação e amortização do ativo imobilizado e intangível; • Nota 18 
- Provisão para descontinuidade; e • Nota 19 - Provisão para contingência. 
3. “Operação S.O.S.” e seus Relexos na Associação: Em agosto de 
2018, a associação tomou conhecimento de que alguns de seus executivos 
teriam, por iniciativa própria, colaborado espontânea e efetivamente com 
uma investigação conduzida pelo Ministério Público Federal no Estado do 
Rio de Janeiro. A associação esclarece que a ação judicial é sigilosa e, en-
quanto pessoa jurídica, não tem acesso ao seu teor, porque, como eviden-
ciado pela própria divulgação oicial do Ministério Público Federal, tratou-se 
de uma decisão unilateral dos colaboradores pessoas físicas. Não foram 
identiicados relexos contábeis no Hospital Metropolitano de Urgência e 
Emergência - Ananindeua/PA, pela qual a Sede Administrativa da Pró-Saú-
de e suas iliais do Estado do Rio de Janeiro foram objeto de investigação 
do Ministério Público. Buscando honrar os 54 anos de existência e a rele-
vância social de seus serviços, notadamente na saúde pública, um conjunto 
de ações concretas, que visam a estabelecer padrões elevados de integri-
dade na rotina institucional vêm sendo adotados desde 2017, a im de ga-
rantir as atividades desenvolvidas pela associação através de um caminho 
de ética e transparência. Dentre outras ações podemos destacar a implan-
tação do Programa de Integridade Anticorrupção; desenvolveu o programa 
de governança corporativa; instituiu normas de transparência e reorganiza-
ção de todos os seus processos internos; treinamentos das novas regras 
institucionais à totalidade dos seus colaboradores; reestruturou sua direto-
ria; criou o departamento de controladoria; lançou o Código de Ética e de 
Conduta institucional com determinações claras que devem ser rigorosa-
mente seguidas por todos os públicos: alta direção, colaboradores, usuá-
rios dos serviços, fornecedores, contratantes e parceiros comerciais; lan-
çou as bases para a implantação da Superintendência Executiva de Integri-
dade, estrutura com autoridade e independência, encarregada de assegu-
rar e iscalizar o cumprimento do Programa de Integridade Anticorrupção; 
estruturou a Superintendência Executiva de Integridade, com a contrata-
ção de colaboradores dedicados e estrutura própria; lançou o Canal de 
Denúncia e Canal de Consulta Ética; realizou treinamentos para colabora-
dores de diversas carreiras e níveis; e instituiu a publicação semanal Pílulas 
de Integridade. Este movimento de ações se tornaram uma rotina constan-
te na entidade, levando e elevando o nível de disseminação da cultura e de 
aprendizado contínuo na aplicação dos mais modernos e seguros preceitos 
de governança e integridade. 4. Resumo das Principais Práticas Contá-
beis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplica-
das de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas de-
monstrações inanceiras. a) Ativos circulantes e não circulantes: • 
Caixa e equivalentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias 
e investimentos de curto prazo com liquidez imediata e vencimento igual ou 
inferior a 90 (noventa) dias e com risco insigniicante de variação no valor 
de mercado, sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. 
• Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes correspon-
dem aos valores a receber de clientes pela prestação de serviços no curso 
normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, 
obedecendo ao regime contábil da competência. • Estoques: Os estoques 
são avaliados ao custo médio de aquisição, que não exceda o valor de rea-
lização e referem-se aos produtos de materiais médico-hospitalares, de 
conservação e consumo geral, higiene, lavanderia, gêneros alimentícios e 
medicamentos. • Imobilizado: Demonstrado pelo valor do custo de aquisi-
ção e contempla a depreciação correspondente, que é calculada pelo méto-
do linear e leva em consideração o tempo de vida útil e econômica estima-
do dos bens.  • Intangível Demonstrado pelo valor do custo de aquisição e 
contempla a amortização correspondente, que é calculada levando em con-
sideração o tempo de vida útil e econômica estimado dos bens. b) Passi-
vos circulantes e não circulantes: Os passivos circulantes e não circu-
lantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acresci-
dos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias 
e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. c) Provisões: 
Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Entidade possui uma 

obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é 
provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. 
As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do 
risco envolvido. d) Receita diferida: As receitas diferidas de custeio ou de 
investimento são reconhecidas conforme NBC TG 07 - (Subvenção e Assis-
tência Governamentais). Receita diferida - investimento: Inicialmente os 
recursos provenientes de subvenções para investimentos são registrados 
em contas contábeis do passivo não circulante, em contrapartida à entrada 
em disponibilidades vinculadas. Mediante a destinação dos recursos aos 
bens de capital, os valores aplicados são transferidos para conta de sub-
venção a realizar, redutora dos subgrupos de imobilizado ou intangível 
(conforme o caso). O reconhecimento da receita de subvenção de investi-
mento no resultado ocorre proporcionalmente aos encargos de deprecia-
ção, amortização, ou de gastos atribuídos aos respectivos bens de capital 
em cada exercício. e) Patrimônio social: Composto pelos resultados ob-
tidos ao longo do período de existência da Entidade, que não tem capital 
social, devido à sua natureza jurídica de associação, conforme prevê o art. 
44 e seguintes do Código Civil. f) Receitas e despesas: O resultado das 
operações é apurado pelo regime de competência de exercício, tendo o seu 
valor apurado, incorporado ao patrimônio social. Receitas de subvenções 
custeio: As receitas auferidas por subvenções correspondem à cobertura 
dos gastos de custeio dos respectivos objetos contratados, e são reconhe-
cidas no resultado do exercício proporcionalmente aos gastos incorridos. 
Custos e despesas: Os custos e despesas incorridos correspondem basica-
mente às despesas com pessoal, o consumo de materiais e medicamentos 
hospitalares, serviços médicos necessários ao funcionamento da unidade 
hospitalar, serviços de terceiros relacionados direta ou indiretamente ao 
funcionamento das operações hospitalares, despesas administrativas e os 
custos corporativos compartilhados. g) Instrumentos inanceiros: • 
Ativos inanceiros não derivativos: A Entidade reconhece os recebíveis 
e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros 
ativos inanceiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio 
do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual 
se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. Enti-
dade tem os seguintes ativos inanceiros não derivativos: caixa e equiva-
lentes de caixas, contas a receber de clientes e partes relacionadas. • 
Passivos inanceiros não derivativos: Todos os passivos inanceiros não 
derivativos da Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negocia-
ção na qual se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. 
A Entidade baixa um passivo inanceiro quando tem suas obrigações con-
tratuais retiradas, canceladas ou vencidas. A Entidade tem os seguintes 
passivos inanceiros não derivativos: fornecedores, honorários médicos e 
partes relacionadas.
5. Caixa e Equivalentes de Caixa
Descrição 2.021 2.020
Caixa - 78.877
Banco conta movimento (b) - 6.238.455
 - 6.317.332
(b) Correspondeu aos saldos em conta corrente depositadas no Banco 
Banpará.
6. Contas a Receber
Descrição 2.021 2.020
Secretaria Executiva de Saúde Pública (a) 22.474.274 20.680.151
(-) Perdas estimadas com crédito 
 de liquidação duvidosa (b) (10.532.057) (6.994.836)
 11.942.217 13.685.315
(a) Secretaria executiva de Saúde Pública: As contas a receber com 
a Secretaria Executiva de Saúde Pública do Estado do Pará correspondem 
aos valores acumulados ao longo do contrato de gestão, não recebidos 
pela unidade Hospitalar. (b) Provisão para créditos de liquidação du-
vidosa: As perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa foram 
constituídas para fazer face aos valores a receber, vencidos acima de 360 
dias, com baixa expectativa de recebimento junto a Secretaria Executiva de 
Saúde Pública do Estado do Pará no próximo exercício social. A movimen-
tação da provisão no exercício foi a seguinte:
Descrição 2.021 2.020
Saldo em 1° de Janeiro (6.994.836) (4.705.596)
Complemento de perdas estimadas (3.537.221) (2.289.240)
Saldo em 31 de dezembro (10.532.057) (6.994.836)
7. Estoques
Descrição 2.021 2.020
Dietas e ios cirúrgicos 90.493 192.754
Gases Medicinais 18.398 22.635
Materiais de Banco de Sangue 281 8.739
Materiais hospitalares de consumo 887.210 1.425.654
Materiais hospitalares de reposição 193.983 185.962
Medicamentos 1.154.401 1.816.775
Materiais de higiene e Limpeza 194.036 292.888
Materiais de Manutenção 234.734 276.608
Uniformes e enxovais 25.285 474.426
Demais materiais 464.321 488.024
 3.263.142 5.184.465
8. Adiantamento a Fornecedores: Em 31 de dezembro de 2021, os adian-
tamentos a fornecedores estão representados por antecipações inanceiras 
efetuadas para aquisição e manutenção de equipamentos hospitalares. 9. 
Empréstimos de Medicamentos: Corresponde a empréstimos de medica-
mentos efetuados a outros Hospitais do Estado do Pará, através de solicitações 
da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará, sem prazo para devolução.

10. Imobilizado, Intangível e Subvenções a Realizar.
A) Composição  2.021  2.020
Itens Custo Depreciação Acumulada Líquido Líquido
Benfeitorias 1.690.560 (446.019) 1.244.541 1.312.164
Instrumentos médicos Hospitalares 411.123 (208.477) 202.646 243.681
Equipamentos de informática 666.221 (590.649) 75.572 82.748
Máquinas e equipamentos Méd. Mhospitalares 4.721.318 (3.028.509) 1.692.809 2.094.291
Móveis e utensílios hospitalares 769.922 (555.160) 214.762 271.632
Móveis e utensílios de escritório 140.769 (70.660) 70.109 83.533
Móveis e utensílios 591.294 (372.379) 218.915 249.606
Adiantamentos a fornecedores 10.446 - 10.446 36.738
Total imobilizado
Total do ativo imobilizado 9.001.653
 (5.271.853) 3.729.800 4.374.393
Direito de uso de software 410.974 (324.269) 86.705 151.156
Total intangível
Total do ativo imobilizado 410.974 (324.269) 86.705 151.156
(-) Subvenções a realizar (1.772.853) - (1.772.853) (2.412.011)
Total subvenções
Total do ativo imobilizado (1.772.853) - (1.772.853) (2.412.011)
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b) Movimentação
Itens Saldo em 31/12/20 Adições Baixas e realizações Saldo em 31/12/21
Benfeitorias 1.690.560 - - 1.690.560
Instr. méd. hospitalares 410.804 319 - 411.123
Equiptos de informática 622.507 43.713 - 666.220
Máquinas e equiptos médicos 4.653.154 68.164 - 4.721.318
Móveis e Utensílios 570.356 20.940 - 591.296
Móveis. e utensílios hosp. 750.422 497 - 750.919
Móveis e utensílios de escrit. 140.272 19.500 - 159.772
Adiantamento a fornecedores 36.738 14.216 (40.509) 10.445
(-) Depreciação ** (4.500.420) - - (5.271.853)
Total imobilizado 4.374.393 167.349 (40.509) 3.729.800
Direito de uso de software 398.974 - - 410.974
(-) Amortização ** (259.818) (64.451) - (324.269)
Total intangível
 151.156 (64.451) - 86.705
(-) Subvenções a realizar * (2.412.011) 639.158 (1.772.853)
Total subvenções (2.412.011) - 639.158 (1.772.853)
* As subvenções a realizar referem-se a recursos públicos recebidos com 
destinação especíica para aquisição de máquinas e equipamentos, sendo 
apropriada ao resultado do exercício na rubrica de receitas de subvenções 
- investimento, mediante ao valor correspondente a depreciação dos bens. 
** As despesas com depreciação e amortização, apurada conforme a vida 
útil dos bens no exercício de 2.021 montou a R$ 835.800 (Em 2020 - R$ 
785.106). c) Taxas de depreciação e amortização: As taxas de depre-
ciação e amortização praticadas são:
Descrição Taxa ao ano
Equipamentos de informática 20,0%
Máquinas e equipamentos hospitalares 10,0%
Móveis e utensílios 10,0%
Móveis e utensílios hospitalares 10,0%
Móveis e utensílios de escritório 10,0%
Direito de uso de software 20,0%
11. Fornecedores
Descrição 2.021 2.020
Materiais e Medicamentos 7.968.799 4.426.319
Imobilizado 27.021 43.648
Serviços tomados Pessoa Jurídica 1.084.994 1.894.530
 9.080.814 6.364.497
12. Honorários Médicos: Os honorários médicos a pagar estão regis-
trados pelo valor de liquidação das obrigações e apresentam a seguinte 
composição:
Descrição 2.021 2.020
Honorários médicos pessoa jurídica 3.040.188 2.984.891
 3.040.188 2.984.891
13. Obrigações Sociais e Trabalhistas
Descrição 2.021 2.020
Salários e ordenados 3.325.699 3.385.702
Dissídio coletivo (a) 4.195.123 -
Rescisões a pagar 40 -
FGTS 523.293 518.769
INSS 277.895 437.878
Provisão de férias e encargos 7.594.339 7.085.915
Outras 11.961 29.625
 15.928.350 11.457.889
(a) Provisão para dissídio coletivo: Em 31 de dezembro de 2.021 cor-
responde ao dissídio coletivo dos sindicatos: SINTHOSP - Sindicato dos 
Proissionais de Enfermagem e Técnicos, do Estado do Pará, considerando 
o percentual de reajuste de 2,5%, referente ao período de setembro/2020 
a agosto de 2.021, e 10,42% referente ao período setembro/2021 a de-
zembro/2021. SENPA, Sindicato dos Enfermeiros do estado do Pará, 
considerando o percentual de reajuste de 2,5%, referente ao período de 
maio/2020 a abril de 2.021, e 3,80% referente ao período maio de 2.021 
a dezembro de 2.021.
14. Obrigações Fiscais
Descrição 2.021 2.020
Imposto de renda retido na fonte 1.020.401 2.211.778
Imposto sobre serviços retidos na fonte 13.529 25.667
Pis, Coins e CSLL retidos na fonte 50.830 518.081
 1.084.760 2.755.526
15. Partes Relacionadas
Descrição 2.021 2.020
Ativo
Empréstimos de materiais e medicamentos (a)
Hospital Galileu 16.986 36.453
Hospital Oncológico 32.866 14.699
Hospital Altamira 191.296 193.151
Hospital Barcarena 332 -
Empréstimos inanceiros (b)
Sede Administrativa 9.101.323 7.080.826
Hospital Marabá - 820.000
Hospital Santarém
Hospital de Campanha Hangar 38.697 -
 297.146 -
Ativo não circulante 9.678.646 8.145.129
Descrição 2.021 2.020
Passivo
Empréstimos de materiais e medicamentos (a)
Hospital Galileu (114.847) -
Hospital Oncológico (80.884) -
Hospital Barcarena (1.582) -
Hospital Santarém (2.850) -
 (200.163) -
Empréstimos Financeiros (b)
Sede Administrativa (1.919.643) -
Hospital Galileu (4.580.000) (4.688.767)
Hospital Oncológico (944.300) (1.022.194)
 (7.443.943) (5.710.961)
Passivo circulante (7.644.106) (5.710.961)
(a) - Empréstimos de materiais e medicamentos: Corresponde 
a empréstimos de materiais e medicamentos hospitalares efetuados 
ou tomados de outras unidades pertencentes à Pró-Saúde Associação 
Beneicentes de Assistência Social e Hospitalar. (b) - Empréstimos 
inanceiros: Corresponde a empréstimos inanceiros efetuados às 
unidades pertencentes à Pró-Saúde Associação Beneicentes de Assistência 
Social e Hospitalar, para os quais não há prazo para devolução nem a 
incidência de juros. Essas operações inanceiras foram efetuadas com 
o consentimento da Secretaria do Estado de Saúde Pública do Pará - 
SESPA. 16. Estoques de Terceiros: A Entidade, ao iniciar por meio de 
contrato de gestão sua operação no Hospital Metropolitano de Urgência e 
Emergência, unidade pública que já se encontravam em funcionamento, 
assumiu a responsabilidade pela manutenção dos estoques de materiais 
e medicamentos já existentes, aferidos mediante inventário físico. Assim 

o reconhecimento se deu registrando em seu ativo os estoques, em 
contrapartida, reconhecendo esses montantes como obrigação perante 
a Secretaria do Estado de Saúde Pública (SESPA), observado que a 
manutenção e o consumo desses estoques são cíclicos dentro do curso 
normal das atividades e a restituição efetiva ocorrerá por ocasião do 
encerramento do respectivo contrato de gestão. 17. Receitas Diferidas: 
Corresponde ao 1°, 3°, 6° e 10° termo aditivo ao contrato 046/2.012, 
pactuado junto a Secretaria de Saúde do Estado do Pará (SESPA), com a 
inalidade de promover investimentos necessários à reforma, revitalização 
e aquisição de equipamentos hospitalares para a unidade, bem como, 
referente ao valor excedente das subvenções governamentais com custeio.
Descrição 2.021 2.020
Subvenção para custeio  6.139.453
Subvenção para investimento 127.577 127.577
 127.577 6.297.030
A movimentação no exercício foi a seguinte:
Descrição 2.021 2.020
Saldo inicial 6.267.030 565.430
(+) subvenção para custeio  5.701.600
(-) Transferência de Custeio - Hospital Hangar (6.139.454) -
 127.577 6.704.883
18. Provisão para Descontinuidade de Contrato: Os valores provisio-
nados a título de descontinuidade das atividades, correspondem à multa 
rescisória do FGTS, que é estimada sobre o valor dos depósitos nas contas 
vinculadas, mediante a previsão de rescisão de contrato de trabalho por 
ocasião do encerramento do contrato de gestão. A movimentação da provi-
são no exercício foi a seguinte:
Descrição 2.021 2.020
Saldo inicial 8.670.233 7.082.782
Adições (nota 21) 1.305.465 1.808.232
(-) Baixas por rescisão de contrato (231.032) (220.781)
Saldo inal 9.744.666 8.670.233
19. Provisão Para Contingências: A Entidade é parte em ações judiciais 
e processos administrativos perante tribunais e órgãos governamentais, 
decorrentes do curso normal de operações, envolvendo questões cíveis, 
trabalhistas e outros assuntos. A Administração da Entidade, com base 
em informações de seus assessores jurídicos, e análises das demandas 
judiciais pendentes, com base na experiência anterior referente às quan-
tias reivindicadas, constituiu provisão em montante considerado suiciente 
para cobrir as perdas potenciais com as ações em curso. Todas as etapas 
processuais das ações são acompanhadas pelo Departamento Jurídico da 
Entidade, sendo que todos os recursos legais são utilizados no sentido de 
defender os interesses dela até as últimas instâncias do Poder Judiciário.
A composição do valor registrado referente às contingências prováveis de 
perda está demonstrada a seguir:
Descrição 2.021 2.020
Trabalhistas 12.766 13.917
 12.766 13.917
No exercício de 2.021, a Administração, baseada em informações de seus 
assessores jurídicos e análises das demandas judiciais pendentes, autori-
zou a reversão do saldo da provisão no montante de R$ 1.121 (Em 2020 
- R$ 147.433). 20. Receitas de Subvenções - Custeio: As receitas com 
subvenções - custeio, referem-se ao contrato de gestão pactuado com 
a Secretaria Executiva de Saúde Pública do Estado do Pará, para gestão 
do hospital. Os valores correspondem à cobertura dos gastos de custeio 
dos respectivos objetos contratados e no exercício de 2.021 montaram R$ 
127.912.021 (2.020 - R$ 130.818.960).
21. Despesas com Pessoal
Descrição 2.021 2.020
Salários e ordenados (41.331.261) (41.300.190)
Insalubridade (3.164.846) (3.031.183)
Indenização (383.864) (575.826)
Horas extras e adicionais (4.110.571) (2.020.959)
Vale transporte (967.927) (1.020.045)
Décimo terceiro salário (4.706.630) (4.266.115)
Férias (6.399.129) (6.037.868)
FGTS (4.889.906) (4.624.847)
Provisão para descontinuidade 
 - Multa rescisória FGTS (1.305.645) (1.808.232)
Contribuição patronal ao INSS (15.909.984) (15.696.896)
(-) Isenção da contribuição patronal ao INSS 15.909.984 15.696.896
PIS (572.302) (564.520)
(-) Isenção do PIS 572.302 564.520
Outras 20.546 (1.562.339)
 (67.239.233) (66.247.604)
22. Serviços de Terceiros
Descrição 2.021 2.020
Serviços médicos tomados de pessoa jurídica (25.146.089) (25.504.900)
Serviços médicos tomados de pessoa física - (14.785)
Serviços tomados de pessoal jurídica (1.520.911) (2.939.290)
Serviços tomados de pessoal física - (107.163)
 (26.667.000) (28.566.138)
23. Custo Corporativo Compartilhado: Refere-se ao custo corporativo 
compartilhado da Sede Administrativa, relativo ao apoio técnico especia-
lizado, administração e processamento de informações da unidade hospi-
talar.
24. Drogas, Materiais e Medicamentos
Descrição 2.021 2.020
Medicamentos (9.878.055) (7.317.213)
Filmes radiológicos, ios cirúrgicos e dietas (959.201) (806.665)
Órtese e prótese (2.561.975) (2.572.329)
Materiais de uso do paciente (6.962.671) (7.154.273)
Gases medicinais (620.312) (558.205)
Gêneros alimentícios (2.772.720) (2.535.134)
Materiais de limpeza e lavanderia (1.633.818) (1.596.374)



diário oficial Nº 34.915   141Quinta-feira, 31 DE MARÇO DE 2022

Aos Administradores Pró-Saúde Associação Beneicente de Assis-
tência Social e Hospitalar - Hospital Metropolitano de Urgência e 
Emergência - Ananindeua/PA. Opinião sem ressalva: Examinamos 
as demonstrações inanceiras da Pró-Saúde Associação Beneicente de 
Assistência Social e Hospitalar – Hospital Metropolitano de Urgência 
e Emergência – Ananindeua/PA (entidade) que compreende o balanço 
patrimonial, em 31 de dezembro de 2.021, e as respectivas demonstrações 
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido 
negativo e dos luxos de caixa para o exercício indo naquela data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das prin-
cipais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações inanceiras 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos rele-
vantes, a posição patrimonial e inanceira da entidade em 31 de dezembro 
de 2.021, o desempenho de suas operações e os seus luxos de caixa para 
o exercício indo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil. Base para opinião sem ressalva: Nossa auditoria foi conduzida 
de acordo com as normas brasileiras de auditoria. Nossas responsabilida-
des, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
inanceiras”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com 
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Proissional do 
Contador e nas normas proissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suiciente e apropriada para fundamentar nossa opinião sem ressalva. 
Incerteza relevante sobre a continuidade operacional: Chamamos a 
atenção para a nota explicativa n° 1c, que demonstra as ações estratégicas 
da administração para manutenção das atividades operacionais. Em 31 de 
dezembro de 2021 a Entidade apresentou capital circulante líquido nega-
tivo de R$ 21.260.303 e patrimônio líquido negativo de R$ 17.442.468. 
A reversão dessa posição negativa depende do sucesso de negociações 

entre a Entidade e o Governo do Estado do Pará. Os eventos e condições, 
juntamente com outros assuntos descritos na nota 1c, indicam a existên-
cia de incerteza relevante que pode levantar dúvida signiicativa quanto à 
capacidade de continuidade operacional da Entidade. Nossa opinião não 
está ressalvada em relação a esse assunto. Ênfase – Efeitos da “Ope-
ração S.O.S.”: Chamamos a atenção para a nota explicativa n° 3, que 
descreve os relexos da “Operação S.O.S.” ocorrida no exercício de 2018 
na Pró-Saúde, que abrange: (i) A colaboração espontânea realizada por 
alguns executivos da Pró-Saúde em investigação conduzida pelo Ministério 
Público Federal no Estado do Rio de Janeiro, da qual tomou-se conhecimen-
to em agosto de 2.018; (ii) Até a presente data, não foram identiicados 
ajustes contábeis que pudessem afetar o patrimônio líquido do Hospital 
Metropolitano de Urgência e Emergência – Ananindeua/PA; e (iii) As ações 
que estão sendo adotadas pela Administração corporativa da Pró-Saúde. 
Nossa opinião não está modiicada em relação a esses assuntos. Respon-
sabilidade da administração e da governança pelas demonstrações 
inanceiras: A administração da Entidade é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações inanceiras de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
inanceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude e erro. Na elaboração das demonstrações inanceiras, a adminis-
tração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações inanceiras, a não ser que a administração pretenda 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações inanceiras. Responsabilidade do au-
ditor pela auditoria das demonstrações inanceiras: Nossos 
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Combustíveis e lubriicantes (215.561) (177.451)
Materiais de conservação e reparos (991.673) (708.101)
Impressos e materiais de expediente (437.409) (325.214)
Peças e assessórios de reposição (227.411) (178.265)
Materiais de laboratório (1.312.289) (803.401)
Outros (972.585) (1.928.920)
 (29.545.680) (26.661.545)
25. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos inanceiros que a Enti-
dade possui são classiicados da seguinte forma:
Descrição 2.021 2.020
Ativos
Valor justo por meio do resultado - -
Caixa e equivalentes de caixa 6.317.332 -
Pelo custo amortizado - -
Contas a receber de clientes 11.942.217 13.685.315
Partes relacionadas 9.678.646 8.145.129
Total 21.620.863 28.147.776
Passivos
Pelo custo amortizado - -
Fornecedores 9.080.814 6.364.497
Honorários médicos 3.040.188 2.984.891
Partes relacionadas 7.644.106 5.710.961
Total 19.765.108 15.060.349
Risco de liquidez: O principal risco inanceiro considerado pela Adminis-
tração da Entidade é o risco de liquidez, onde a Entidade possa eventual-
mente encontrar diiculdades em cumprir com as obrigações associadas 
com seus passivos inanceiros que são liquidados com pagamentos à vista 
ou com outro ativo inanceiro. A Entidade trabalha alinhando a disponi-
bilidade e a geração de recursos de modo a cumprir suas obrigações nos 
prazos acordados. 26. INSS Cota Patronal: (a) Certiicado de Entida-
de Beneicente de Assistência Social: Em 26 de setembro de 2.014, foi 
publicada no Diário Oicial da União a portaria nº 943 de 25 de setembro 
de 2.014 que renovou o CEBAS (Certiicado de Entidade Beneicente de As-
sistência Social) da Pró-Saúde, relativo ao triênio 2.010 a 2.012. Em 21 de 
dezembro de 2016 é publicada a portaria nº 2.187, relativo ao processo de 
Supervisão SIPAR Nº 25000.089057/2015-65 que cancelou o certiicado. 
Em 25 de julho de 2017 foi publicada a portaria nº 1.273 que suspendeu 
os efeitos da Portaria nº 2.187/2016, isto por força de tutela de evidência 
concedida nos autos da ação judicial de n.º 5008909-61.2017.4.03.6100, 
conirmada por sentença datada de 27.11.2019 em curso perante a 2ª 
Vara Cível Federal de São Paulo, a qual determinou a retomada de re-
ferido Processo de Supervisão (SIPAR nº 25000.089057/2015-65), este 
ainda aguardando, por conseguinte, julgamento. Em 28 de junho 2.012, 
a entidade protocolou o pedido de renovação do CEBAS (Certiicado de 
Entidade Beneicente de Assistência Social) no Ministério da Saúde, SIPAR 
nº 25000.110426/2012-43, relativo ao triênio 2.013 a 2.015, sendo In-
deferido pela Portaria nº 771 de 29 de maio de 2018. Em 04/07/2018 foi 
publicada a Portaria nº 1.006/2018 que suspendeu os efeitos da portaria nº 
771/2018, também por força de tutela de evidência concedida nos autos da 
ação de n.º 5008909-61.2017.4.03.6100, conirmada por sentença datada 
de 27.11.2019 em curso perante a 2ª Vara Cível Federal de São Paulo, a 
qual determinou a retomada de referido Processo de Renovação (SIPAR nº 
25000.110426/2012-43), este ainda aguardando, por conseguinte, julga-
mento. Em 20/08/2020 foi publicado no Diário Oicial da União a Portaria 
nº 794, de 25 de agosto de 2020 que Defere, sub judice, a Renovação 
do CEBAS relativo ao triênio de 2013 à 2015. Relativamente ao triênio 
de 2.004 a 2006, tem-se que o processo SIPAR 25000.163451/2011-49 
foi retomado em função da Ação Popular nº 0139700-62.2013.4.02.5102, 
havendo o indeferimento, em grau de reconsideração, da Renovação do 
CEBAS (Certiicado de Entidade Beneicente de Assistência Social), ato 
este exteriorizado pela portaria nº 805 de 05 de junho de 2018, publica-
da no DOU em 19.06.2018. No entanto, por força de tutela de evidência 
concedida nos autos da ação judicial de n.º 5008909-61.2017.4.03.6100, 
conirmada por sentença datada de 27.11.2019, em curso perante a 2ª 
Vara Cível Federal de São Paulo, referido indeferimento foi suspenso, pela 
portaria de n.º 1.103, de 19.07.2018, publicada no DOU em 23.07.2018, 
ao que, pelo momento, a renovação do CEBAS da entidade, ainda aguarda 
apreciação por parte do Ministério da Saúde. Em 01 de agosto de 2.015 
foi protocolado novo requerimento de renovação, registrado SIPAR nº 
25000.100966/2015-61, o qual se encontra aguardando análise em or-
dem cronológica. Em 24/07/2018 foi protocolado novo requerimento no 
Sistema de Certiicação das Entidades Beneicentes de Assistência Social 
em Saúde, registrado SIPAR nº 25000.127908/2018-28, relativo ao tri-
ênio 2019 a 2021. Em 02/07/2021 foi protocolado novo requerimento de 
renovação, no Sistema de Certiicação das Entidades de Assistência Social 

em Saúde, registrado SIPAR nº 25000.100840/2021-35 relativo ao triênio 
2022 a 2024. Até a data de aprovação dessas demonstrações inanceiras 
os requerimentos não tinham sido julgados. O CEBAS esteve válido durante 
todo o exercício de 2021 por determinação do art. 8º do Decreto Federal 
nº 8.242/14. A Pró-Saúde atende assim os requisitos constitucionais e le-
gais referentes à concessão e renovação do CEBAS, o que lhe reconhece 
a imunidade em relação aos tributos a ela referidos, principalmente a cota 
patronal. (b) Apresentação da cota patronal: A cota patronal e sua res-
pectiva isenção estão demonstradas na nota explicativa n° 21 - Despesas 
com pessoal não afetando o resultado do exercício. (c) Ganhos ou per-
das e riscos potenciais: A cota patronal do INSS registrada em contas 
de resultado não potencializa qualquer ganho ou perda, excetuando-se a 
desoneração da contribuição de seus custos e despesas operacionais que 
lhe atribui maior eiciência no desenvolvimento de suas atividades. 27. Re-
núncia Fiscal: A Pró-Saúde Associação Beneicente de Assistência Social 
e Hospitalar – Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência / Ananin-
deua-PA, é uma entidade sem ins lucrativos, imune ao recolhimento do 
imposto de renda e isenta da contribuição social sobre o superávit, assim 
como em relação à contribuição patronal do INSS. A Pró-Saúde Associação 
Beneicente de Assistência Social e Hospitalar, é uma organização social de 
saúde, que não efetuou nenhuma distribuição de parcela de seu patrimô-
nio ou renda, a qualquer título, aplicando seus recursos integralmente em 
suas inalidades estatutárias, no país. Por conseguinte, cumpre os requisi-
tos legais para o não pagamento/recolhimento de impostos e contribuições 
assim discriminado: Esfera Federal - Na esfera federal o benefício cons-
titucional da imunidade e isenções legais asseguram à Pró-Saúde o não 
pagamento/recolhimento dos seguintes impostos/contribuições: Imposto 
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Imposto de Renda retido na Fonte (IRRF) 
sobre aplicações de renda ixa e variável, Contribuição Social sobre o Lucro 
(CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), 
Contribuição ao PIS e Contribuição Previdenciária Patronal (INSS) sobre 
a folha de pagamento em razão do Certiicado de Entidade Beneicente 
de Assistência Social e Hospitalar. Esfera Estadual - O benefício constitu-
cional da imunidade assegura o não pagamento/recolhimento do Imposto 
de Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD) e do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), através de requerimentos es-
pecíicos. Esfera Municipal – O benefício constitucional de isenção assegura 
o não pagamento / recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN) à Prefeitura de Ananindeua, através de requerimentos 
especíicos. Em atendimento a ITG 2.002 (R1) - entidade sem inalidade de 
lucros, aprovada pela resolução do Conselho Federal de Contabilidade n. º 
1.409/12, o valor da renúncia iscal que a entidade obteve no exercício de 
sua atividade, como se a obrigação devida fosse, está apresentado abaixo:
Descrição 2.021 2.020
Contribuição para o inanciamento 
 da seguridade social (3.933.727) (3.965.701)
Contribuição patronal ao INSS  (15.909.984) (15.696.896)
Contribuição ao PIS  (572.302) (564.520)
Imposto sobre serviços (ISS) (6.556.211) (6.616.928)
 (26.972.224) (26.844.045)
Ressalte-se que os valores das contribuições são informados apenas nas 
notas explicativas, observado o seguinte: as referidas contribuições não 
representam custo, despesa ou obrigação da entidade em razão de sua 
imunidade e isenção tributária, bem como nenhum ganho efetivo, perda ou 
risco potencial à entidade. 28. Pacientes Atendidos: A entidade prestou 
serviços apenas ao S.U.S. (Sistema Único de Saúde), atendendo assim 
a Lei 12.101/09 que determina o percentual mínimo de atendimento a 
pacientes S.U.S em 60%, para ins de gratuidade. 29. Outros Assuntos 
- Pandemia COVID-19: O surto do novo coronavírus (Covid-19) foi 
considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) uma pandemia em 
11 de março de 2020 com impactos relevantes na economia nacional e 
internacional. A pandemia desencadeou importantes ações de governos 
e entidades privadas, que somados ao impacto na saúde da população 
e sistemas de saúde mundial. A área da Saúde foi um dos setores que 
teve a rotina fortemente afetada pela pandemia de Covid-19. Os principais 
impactos observados na unidade hospitalar no exercício de 2021, 
foram:(c) Aumento substancial dos estoques hospitalares, tendo em vista 
a necessidade de aumentar o estoque de segurança das unidades, (d) 
Aumento de custos dos estoques hospitalares, em razão alta procura e 
baixa oferta de materiais hospitalares; Desde junho de 2020 o hospital 
opera com resultado econômico negativo. Embora solicitado o reequilíbrio 
econômico do contrato junto à Contratante, isso ainda não foi concretizado. 
A Administração entende que diante do impacto nas operações e resultados 
inanceiros, e em função das medidas já tomadas, não há necessidade de 
provisionamentos adicionais até o momento.
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objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
inanceiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acor-
do com as normas brasileiras de auditoria sempre detecta as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou 
em conjunto, possam inluenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas de-
monstrações inanceiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras de auditoria, exercemos julgamento proissional e 
mantemos ceticismo proissional ao longo da auditoria. Além disso: • Iden-
tiicamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
inanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planeja-
mos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, 
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suiciente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude 
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsiicação, 
omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento 
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos pro-
cedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eicácia dos controles internos 

da Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e 
a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela admi-
nistração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida signiicativa em relação 
à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações inanceiras ou 
incluir modiicação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. 
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demons-
trações inanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações inan-
ceiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos 
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signiicativas 
de auditoria, inclusive as eventuais deiciências signiicativas nos controles 
internos que identiicamos durante nossos trabalhos. 

São Paulo, 24 de março de 2.022.
LM Auditores Associados - CRC 2SP018.611/O-8

Maurício Diácoli - CRC 1SP129.562/O-5

Protocolo: 779040
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